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REDACTIONEEL

Beste lezer,

Voor u ligt het eerste nummer van 
jaargang 35 van Historisch tijdschrift 
Aanzet, een lustrum! We zijn ontzet-
tend blij weer een mooi nummer aan u 
te mogen presenteren. Als er nieuwe 
dingen beginnen, eindigen anderen. 
Dit is het laatste nummer dat onder 
mijn leiding is ontstaan. Vanaf 2020 is 
het hoofdredacteurschap in handen van 
Wieger Lagerveld en Fabienne Marai-
te. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 
Aanzet bij hen in goede handen is. 
   In deze Aanzet vindt u een breed scala 
aan artikelen. De artikelen en rubrieken 
in dit nummer hebben op het eerste 
gezicht niets met elkaar gemeen. Ze 
bestuderen niet dezelfde periodes, of 
dezelfde soort dingen, maar ze gaan 
allemaal over vergeten of verzonnen 
dingen. In het artikel van Hélène van 
de Ven worden we meegenomen naar 
de Oudheid. Zij heeft de verspreiding 
van een verzonnen cultus bekeken 
vanuit een multidisciplinaire aanpak. 
In het artikel van Marco Hol wordt er 
gekeken naar het vergeten geweld in 
Indonesië en beoordeelt Marco of we 
kunnen spreken van een genocide of 
dat het misschien wat ingewikkelder is 
dan dat het op het eerste gezicht lijkt. 
Wiebe Reints houdt ons dichter bij huis 
en is naar Museum Van Loon geweest 
in Amsterdam en laat zien hoe er een 
museale transformatie heeft plaatsge-
vonden in het museum. Nu wordt ook 
de geschiedenis verbeeld die we mis-
schien liever vergeten. Eugenetica heeft 
in Nederland nooit tot eugenetische 

wetten geleid. Dat we niet moeten ver-
geten dat eugenetica wel degelijk grote 
invloed heeft gehad bij de inrichting van 
de Wieringemeerpolder, laat Wieger 
Lagerveld overtuigend zien. 
   Verder zijn er in dit nummer zoals 
gebruikelijk weer recensies te vinden 
over onvergetelijke tentoonstellingen, 
een boek dat je na het lezen snel vergeet 
en een boek dat laat zien dat de reputa-
tie van de Middeleeuwen op verzinsels 
is gebaseerd. Ortal-Paz Saar vertelt 
in De Passie van… over vraagtekens, 
heel toepasselijk wanneer het gaat om 
vergeten of verzonnen dingen. En over 
verzonnen dingen gesproken: Melle en 
Martijn doen in de Voorzet een boekje 
open over ‘flat-earthers’. Bart Blokland 
vindt dat historici het klimaat niet 
moeten vergeten en betoogt dat er in 
de bachelor geschiedenis ook aandacht 
moet zijn voor klimaatgeschiedenis. Tot 
slot beweert Lina Mulder in de Tegen-
zet dat het niet-racistzijn van Thierry 
Baudet een verzinsel is. 
   Nu, aan het eind van mijn laatste 
redactioneel, rest mij niets anders dan 
van u, de lezer, afscheid te nemen. Het 
was mij een eer u een jaar lang te mogen 
introduceren in de Aanzet, het was 
onvergetelijk.

Veel leesplezier!
Namens de redactie,

Daan Elling
Hoofdredacteur
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ARTikel

Hoe een verzonnen cultus 
groot kon worden in het 

Romeinse Rijk

Helene van de Ven
Lucianus van Samosata schrijft in de tweede eeuw na Christus zijn satirische 
werk Alexander, ook wel getiteld De Leugenprofeet. Hierin beschrijft hij de 
‘valse profeet’ Alexander van Abonoteichus die met zijn verzonnen cultus de 
keizerlijke top van het Romeinse Rijk wist te bereiken. In dit artikel onderzoekt 
Hélène van de Ven hoe Alexander zijn cultus wist te verspreiden aan de hand 
van archeologisch bronmateriaal, dat het bestaan en de verspreiding van deze 
verzonnen cultus bevestigt. Ze onderzoekt het syncretisme, dat naast het 
goede netwerk dat het Romeinse Rijk destijds bood, een belangrijke factor 
was in de geografische en maatschappelijke verspreiding van een dergelijke 
religieuze stroming.

Afb. 1: Munt met keizer Caracalla en Glycon, gevonden in Nicomedië. Bron: Münzenwoche / Coins 
Weekly.
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De satirische werken van Lucianus van 
Samosata, geschreven in de tweede 
eeuw na Christus, zijn immens populair 
gebleken door de eeuwen heen. Daar-
naast wordt zijn werk gebruikt als bron 
in historisch onderzoek.1 Zijn vlijm-
scherpe, ad rem observaties zorgen voor 
vermakelijke en gedetailleerde beschrij-
vingen van fascinerende personen. Over 
hen heeft hij vaak een negatieve mening 
die hij niet schroomt te delen. Een van 
deze verhalen gaat over zijn tijdgenoot 
en ‘valse profeet’ Alexander van Abo-
noteichus. Hij wordt door Lucianus als 
volgt beschreven:

So far, we have been concerned with his 
doings near the frontier, extending over 
Ionia, Cilicia, Paphlagonia, and Gala-
tia. But when the renown of his prophe-
tic shrine spread to Italy and invaded 
the city of Rome, everybody without 
exception, each on the other’s heels, 
made haste, some to go in person, some 
to send; this was the case particularly 
with those who had the greatest power 
and the highest rank in the city.2

Ook al beschreef hij Alexander als een 
oneerlijke charlatan, de auteur was wel 
degelijk onder de indruk van de manier 
waarop Alexander zijn cultus wist te 
verspreiden. Dit is een opvallende 
uitspraak omdat de cultus die Alexander 
opzette, wordt beschreven als verzon-
nen maar desondanks in het gehele Ro-

1 D. Marsh, ‘Lucian’, in: A. Grafton, G.W. Most 
& S. Salvatore (eds.), The Classical Tradition 
(Cambridge 2010) 544–546.

2 Lucianus, ‘Alexander the False Prophet’, 
vertaling: A.M. Harmon, Lucian Volume VI. 
Loeb Classical Library 162 (Cambridge 1925) 
214-215.

meinse Rijk bekend zou zijn geweest.3 
Aangezien het enkel mogelijk is om te 
speculeren over Alexanders intenties, 
onderzoekt dit artikel in plaats daarvan 
de tactieken die hij gebruikt heeft bij 
het verspreiden van zijn cultus en in 
welke mate deze succesvol zijn geble-
ken. Allereerst wordt een theoretisch 
kader neergezet waarin de verbonden-
heid van het Romeinse Rijk in de vroege 
keizertijd wordt besproken, evenals 
tactieken waarmee religies hun ideeën 
konden verspreiden ten tijde van het 
Romeinse Rijk. Hier wordt voorna-
melijk het syncretisme besproken aan 
de hand van Greg Woolfs ‘Empires, 
Diasporas and the Emergence of Re-
ligions’.4 Daarna analyseert dit artikel 
Lucianus’ verhaal over Alexander met 
speciale aandacht voor de claims be-
treffende de verspreiding van de cultus. 
Hierbij worden vervolgens archeologi-
sche bronnen besproken, evenals hun 
vindplaats, om te bepalen of Lucianus’ 
verslag over het succes van Alexanders 
cultus op waarheid gebaseerd is.
   Het Romeinse Rijk beschikte in de 
vroege keizertijd over een geavanceerd 
netwerk, essentieel voor de succesvol-
le verspreiding van een cultus. Anne 
Collar schrijft in haar boek Religious 
Networks in the Roman Empire over 
de rol van communicatie in religieuze 
netwerken. Ze schrijft dat communica-
tie effectief kon worden ingezet voor 

3 Lucianus, ‘Alexander the False Prophet’, 
251; C.P. Jones, Culture and Society in Lucian 
(Cambridge 1986) 134.

4 G. Woolf, ‘Empires, Diasporas and the Emer-
gence of Religions’, in: J. Carleton Paget & J. 
Lieu (eds.), Christianity in the Second Century: 
Themes and Developments, (Cambridge 2017) 
25-38.
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de verspreiding van religieuze ideeën 
dankzij het geavanceerde informatienet-
werk dat dienst deed voor de Romeinse 
Keizers en hun regering. Echter, het 
gebruik hiervan was redelijk gelimi-
teerd aangezien het informatienetwerk 
voornamelijk gebruikt werd voor de ver-
spreiding van gouvernementele infor-
matie. De bevolking daarbuiten had wel 
profijt van de wegen die aangelegd wer-
den voor de bodes van de keizer en zijn 
legers.5 Collar voegt een theoretische 
dimensie toe aan migratie- en mobili-
teitsonderzoek naar het Romeinse Rijk 
door modern sociologisch onderzoek 
toe te passen op onderzoek naar de ver-
spreiding van Romeinse religie. Ze legt 
de focus voornamelijk op sociale net-
werken. Haar interdisciplinaire aanpak 
zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om 
het succes van Alexanders cultus uit te 
leggen. Collar beargumenteert dat door 
deze sociale netwerken in het Romeinse 
Rijk religieuze culten en ideologieën 
relatief gemakkelijk verspreid konden 
worden.6 Een centraal begrip hierin is 
node. Een node is een individuele plaats 
die al bestaat uit connecties en op die 

5 A. Collar, Religious Networks in the Roman 
Empire: The Spread of New Ideas (Cambridge 
2013) 42.

6 Collar, Religious Networks in the Roman 
Empire, 2.

manier meerdere connecties aantrekt. 
De grootte of plaatsing van een der-
gelijke node ligt aan de leeftijd en de 
status hiervan. Rijkdom en centraliteit 
zijn bijvoorbeeld factoren die invloed 
hebben op het success en de centraliteit 
van een node.7 De aanpak van Collar 
zorgt ervoor dat het succes van cul-
tussen bestudeerd kan worden op een 
objectievere manier dan wanneer alleen 
gekeken zou worden naar Lucianus’ 
werk, dat vol zit met zijn negatieve 
mening over Alexander. Dit is moge-
lijk omdat de focus hierbij ligt op het 
sociale milieu van het Romeinse Rijk 
in plaats van de inhoud en oprechtheid 
van Alexanders religie zelf.8 Lucianus’ 
negatieve mening over Alexanders 
cultus is op die manier te filteren. 
Daarbij kan het succes van de cultus 
bestudeerd worden door de aandacht te 
richten op beschrijvingen van mobiliteit 
van zijn religieuze ideeën. Vervolgens 
kunnen deze uitspraken van Lucianus 
getoetst worden door het bestuderen 
van archeologische bewijsstukken en 
de plaatsen waar deze stukken gevon-
den zijn. Onderzoek naar migratie en 
mobiliteit in de geschiedwetenschap 
speelt zich vaak af op macro-niveau. Pas 
recentelijk heeft microgeschiedenis aan 
populariteit gewonnen en is het toepas-
baar op de relatief korte tijdsperiode 
van het bestaan van Alexanders cultus, 
namelijk grofweg van 150 tot aan zijn 
dood in circa 170. De graad van mobili-
teit kan worden gelinkt aan de acties van 
een individu als onderdeel, of node, van 
het voorheen genoemde sociale netwerk 

7 Ibidem, 19-20.

8 Ibidem, 4.

Afb. 3: Munt met keizer Antoninus Pius en Gly-
con, gevonden in Amaseia. Bron: Münzenwoche 
/ Coins Weekly.
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van het Romeinse Rijk.9

   Greg Woolf behandelt  tactieken die 
gebruikt werden bij het verspreiden 
van religie in de Romeinse tijd. Hij zet 
deze tactieken neer als een vorm van 
communicatie en gaat in op de manier 
waarop deze vormen van communicatie 
succesvol waren of niet.10 

De cultus van 
Alexander genoot 
van een hoge mate 
van religieuze 
mobiliteit
Dit lag vaak aan de context waarin deze 
tactieken werden gebruikt. Woolfs 
aanpak is revolutionair omdat hij zich 
richt op de redenen waarom sommige 
religieuze innovaties, zoals een nieuwe 
cultus, succesvol waren in plaats van 
hoe deze tot stand zijn gekomen. Dit 
zorgt voor een bredere blik op religieu-
ze innovaties, die een antwoord waren 
op specifieke vormen van maatschap-
pelijke, sociale en politieke druk op 
verschillende tijden en plaatsen. Een 
van de meest succesvolle tactieken die 
door Woolf wordt besproken, is het 
syncretisme. Het syncretisme wordt 
gekenmerkt door het combineren van 
aspecten van verschillende religies om 
op die manier zoveel mogelijk aanhang 
te verkrijgen.11 De brede, pragmati-
sche manier van onderzoek die Woolf 
hanteert, past bij het bestuderen van 
een cultus waarvan niet zeker is of de in-

9 Ibidem, 36.

10 Woolf, ‘Empires, Diasporas and the Emer-
gence of Religions’, 34.

11 Ibidem, 34-35.

tentie van de stichter eerlijk was of niet. 
Ook de korte levensduur van de cultus 
zorgt voor een interessante casus. In 
het geval van Alexanders cultus werd 
syncretisme gebruikt als tactiek met het 
oog op een vergroting van het aantal 
volgelingen. Hoe deze tactiek werd 
toegepast, zal worden besproken bij 
de behandeling van het archeologisch 
bronmateriaal.

Lucianus’ verhaal
Lucianus’ Alexander lijkt een cultus 
te hebben uitgevonden die immens 
populair was, maar de vertelling kan 
niet direct voor waar worden aange-
nomen. Naast Lucianus’ duidelijke 
mening moet ook rekening worden 
gehouden met de Romeinse gewoonte 
om retorische tactieken te gebruiken 
in geschreven werken. Lucianus was 
waarschijnlijk bekend met dergelijke 
tactieken gezien zijn gegoede afkomst, 
wat betekent dat hij gebruik zou hebben 
gemaakt van hyperbolen. Daarnaast 
is zijn gebruik van satire en sarcasme 
lastig te begrijpen voor individuen die 
niet uit hetzelfde tijdperk komen en de-
zelfde achtergrond hebben als hij. Het 
meeste onderzoek naar Alexander is ge-
baseerd op Lucianus’ vertelling. Echter, 
het bestaan en de verspreiding van zijn 
cultus kunnen ook worden teruggezien 
in archeologische vondsten die gedaan 
zijn in een groot deel van het Romeinse 
Rijk. Deze bronnen bevestigen ook het 
bestaan van de door Alexander bedachte 
slangengod Glycon. Deze uitvinding 
van Alexander zou het centrale punt van 
zijn cultus zijn geweest en zou hebben 
beschikt over helderziendheid.12 Zo zou 

12 Lucianus, ‘Alexander the False Prophet’, 
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deze ‘godheid’ een orakel zijn geweest 
en mensen hebben geïnitieerd in zijn 
cultus.
   Lucianus begint met het beschrijven 
van de charme van Alexander, evenals 
zijn oneerlijke karakter. Moatti be-
schrijft het belang van een charmante 
vertoning in de verspreiding van infor-
matie.13 Het lijkt erop dat Alexander, 
volgens Lucianus, een expert was in de 
presentatie van Glycon als een orakel 
door rituele aspecten over te nemen van 
de Eleusinische mysteriën en orakels 
zoals die van Delphi.14 Lucianus be-
schrijft vervolgens de slangachtige pop, 
volgens hem gemaakt door Alexander 
zelf, die dienst  deed als een personifi-
catie van de nieuwe god Glycon. De pop 
zou worden bestuurd door Alexander, 
door middel van een touw van paarden-
haar.15 Dit zou de illusie creëren dat 
de pop kon praten. Deze illusie werd 
versterkt door de pop een menselijk 
gezicht en menselijk haar te geven. 
Alexander vertelde iedereen die naar 
hem wilde luisteren dat deze pop de god 
Glycon was.16 Lucianus beschreef de 
volgers van Alexanders cultus als goed-
gelovige individuen die de uitspraken 
van Alexanders instrument zagen als 
voorspellingen van een echt orakel.17 
   De eerste keer dat Lucianus iets 

195.

13 C. Moatti, ‘Translation, Migration, and Com-
munication in the Roman Empire: Three Aspects 
of Movement in History’, Classical Antiquity 25 
(2006) 109-140, aldaar 120.

14 Lucianus, ‘Alexander the False Prophet’, 
195.

15 Ibidem, 197.

16 Ibidem, 198.

17 Ibidem, 212.

zegt met betrekking tot de mobiliteit 
van de cultus van Alexander gaat over 
Romeinse provincies in de buurt van de 
oorsprong van Alexanders cultus.18  Na-
dat Lucianus beschreef hoe Alexander 
zijn volgelingen ervan overtuigde dat 
Glycon een orakel was, vertelde hij hoe 
Alexander een Kelt had overtuigd om 
Armenië binnen te vallen.19 De invloed 
van Alexanders cultus reikte zelfs tot 
de hoofdstad van het Romeinse Rijk.20 
Lucianus beschreef hoe Alexander de 
Romeinse gouverneur van Azië had 
overtuigd dat hij zou trouwen met Al-
exanders dochter.21 Ook waarschuwde 
hij Romeinen voor rampen.22 Een ander 
interessant aspect is dat Alexander 
vertalers inzette wanneer mensen een 
voorspelling wilden ontvangen en geen 
Grieks of Latijn begrepen.23

Alexanders invloed 
reikte tot aan het 
Romeinse keizerlijke 
hof
Lucianus vertelde ook dat Alexander 
een aantal aspecten overneemt van de 
Eleusinische Mysteriën. Deze mysterie-
cultus was nog steeds bijzonder popu-
lair in de tweede eeuw na Christus. Hij 
gebruikte tactieken die hij kende van 
deze cultus om epicuristen en christe-
nen uit zijn cultus te bannen, leunende 

18 Ibidem, 213.

19 Ibidem, 221.

20 Ibidem, 223.

21 Ibidem, 229.

22 Ibidem, 225.

23 Ibidem, 225-227.
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op het gebruik van geheimhouding dat 
bekend was van de mysteriën. Lucianus 
benadrukt in zijn satirische vertelling 
dat Alexander zichzelf benoemde tot 
hierophantes, een titel die enkel bekend 
was van het initiatieritueel van deze 
populaire mysteriën.24 Alexander stopte 
daar niet met het gebruiken van heiden-
se religieuze elementen. Hij beweerde 
dat hij een afstammeling was van de 
held Perseus, kreeg toestemming om 
munten te slaan en het lukte hem zijn 
‘barbaars’ genaamde Abonoteichus in 
Paflagonië een nieuwe naam te geven: 
Ionopolis.25 Door het gebruik van 
dergelijke syncretiserende technieken 
lukte het Alexander een groot aantal 
volgers te krijgen in het Romeinse Rijk.

Het archeologische materiaal
Lucianus’ vertelling staat vol met 
referenties naar de verre verspreiding 
van de invloed en de mobiliteit van de 
cultus. Het archeologische materiaal en 
de plekken waar dit gevonden is, laten 
in de fysieke sfeer de mobiliteit van 
Alexanders cultus zien. Een voorbeeld 
is een standbeeld van een slang gevon-
den in Roemenië, in het toenmalige 
Tomis.26 Dit standbeeld past bij de be-
schrijving die wordt gegeven van Alex-
anders zelfbedachte godheid, namelijk 
van een slang met menselijk haar. De 
vindplaats van dit artefact laat zien dat 
Lucianus’ verhaal van enige waarheid 
voorzien is, evenals de verspreiding van 

24 Ibidem, 225.

25 Ibidem, 251.

26 M. Barbulescu & L. Buzoianu, ‘Tomis’ in: 
D.V. Grammenos & E.K. Petropoulos (eds.), 
Ancient Greek Colonies in the Black Sea Vol. I 
(Oxford 2001) 287-336.

de mythos van de cultus. Een belangrijk 
detail is dat de iconografie van Glycon 
relatief lastig te plaatsen is, aangezien 
er een aantal overeenkomsten is met de 
cultus van Asklepios. Asklepios was een 
populaire godheid in de tweede eeuw na 
Christus en hij werd vaak geassocieerd 
met slangen.27 Deze overeenkomst 
kan ook worden gezien als een syn-
cretismetactiek, leunend op bekende 
beeldhouwwerken van slangen. Slangen 
werden vaker gebruikt in religieuze 
cultussen. Eerder onderzoek van Ma-
zucca wijst wel uit dat slangen zonder 
een expliciete link naar Asklepios vaak 
worden gezien als een onderdeel van 
Alexanders cultus.28 Zijn artikel verge-
lijkt verschillende cultussen waarin een 
slang voorkomt, inclusief Alexanders 
Glycon. Mazucca beargumenteert dat 

27 V. Mazzuca, ‘Asclepius with egg “type Nea 
Paphos-Alexandria-Trier”: new data and some 
reflections’, Mélanges de l’Ecole française de 
Rome. Antiquité (MEFRA) 116 (2004), 291-
297, aldaar 292.

28 Barbulescu & Buzoianu, ‘Tomis’, 287-336.

Afb. 3: Standbeeld van een slang met menselijk 
haar en immense wikkelingen, gevonden in 
Tomis. Bron: Wikimedia Commons.
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het standbeeld in Tomis gelijkenissen 
vertoont met bronzen amuletten gevon-
den in Ankara en Athene, met name de 
grootte van de staart en het menselijke 
haar en ogen. Dit standbeeld laat door 
deze kenmerken zien dat de mythe van 
Alexanders Glycon Athene, Ankara en 
Tomis had bereikt.29 Dat was erg anders 
met het oog op Asklepios’ iconografie 
waar vooral gebruik werd gemaakt van 
‘normale’ slangen. In Antiochië is een 
inscriptie gevonden die direct verwijst 
naar de slangengod Glycon. Deze 
Latijnse inscriptie is een voorbeeld 
van zowel de mobiliteit als het succes 
van Alexanders cultus in het Romeinse 
Rijk van de tweede eeuw na Christus.30 
Hoewel deze inscriptie enkel lokale mo-
biliteit laat zien, is toch duidelijk dat de 
cultus gevolgd werd door personen die 
Latijn spraken, niet enkel door zij die 
Grieks kenden. Dit past bij de rol van 
taal die door Collar wordt besproken. 
Zo wordt deze inscriptie een node in het 
religieuze netwerk van het Romeinse 
Rijk.
   De laatste categorie van archeologisch 
bronmateriaal die alleen betrekking 
heeft op mobiliteit van de cultus in 
dit paper is van numismatische aard, 
namelijk iconografie op munten. 
Afbeeldingen van Glycon zijn gevonden 
op verschillende munten afkomstig uit 
de tweede eeuw na Christus. Lucianus 
noemt Alexanders vraag aan de keizer 
om zijn geboortestad Abonoteichus 

29 Mazzuca, ‘Asclepius with egg “type Nea 
Paphos-Alexandria-Trier”’, 294.

30 A. Petsalis-Diomidis, Truly beyond wonders: 
Aelius Aristides and the cult of Asklepios (Oxford 
2004) 43. Voor de inscriptie, zie: H. Dessau, 
Inscriptiones Latinae Selectae Vol. 2 (Toronto 
1892) 135.

te veranderen naar Ionopolis en om 
een persoonlijke munt te laten maken 
met een afbeelding van de slangengod 
Glycon. Afbeeldingen twee en drie laten 
voorbeelden zien van deze munten. Het 
lijkt erop dat Alexander een immen-
se invloed had die reikte tot aan het 
Romeinse keizerlijke hof. Deze munten 
werden relatief dichtbij Abonoteichus 
gevonden.31 Dit betekent dat de cultus 
van Alexander een hoge mate van 
religieuze mobiliteit genoot, ook al was 
het waarschijnlijk niet op het niveau dat 
Lucianus aangaf.

Conclusie
Na het bestuderen van de theorieën 
rondom de verspreiding van religieu-
ze ideeën, sociale netwerken en het 
archeologische bewijs van Alexanders 
cultus, kan een antwoord geformu-
leerd worden op de vraag in hoeverre 
Lucianus gelijk had over de immense 
verspreiding van Alexanders zogenaamd 
valse cultus. Lucianus wordt vaak 
gebruikt als een relatief accurate bron, 
waar ik het zelf niet geheel mee eens 
ben in het geval van zijn vertelling over 
Alexander gezien zijn duidelijke stand-
punt over ‘de profeet’. Hij beschrijft 
ook enkele tactieken die Alexander 
gebruikte om een groter aantal volge-
lingen te bemachtigen die wellicht niet 
echt zijn gebruikt. Een aspect dat wel 
op waarheid lijkt te zijn gebaseerd, is 
de mobiliteit van Alexanders cultus. 
Met behulp van de theorie van Collar 
kan Alexander bestudeerd worden als 
een node in een sociaal netwerk. Het 
archeologisch bewijs toont aan dat hij 

31 H.E.M. Cool, ‘The Significance of Snake 
Jewellery Hoards’, Brittannia 31 (2000) 29-40, 
aldaar 35.
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een succesvolle node was. Lucianus be-
schrijft de cultus van Glycon alsof deze 
enkel door Alexander is opgezet, maar 
het is onmogelijk om te verifiëren of dit 
het geval was. Het is echter wel zo dat 
de cultus een relatief kleine node was in 
het enorme religieuze netwerk van het 
Romeinse Rijk van de tweede eeuw na 
Christus.

Lucianus vertelling 
klopt tot op zekere 
hoogte
Lucianus’ vertelling kan niet direct 
voor waar worden aangenomen, maar 
een aantal van zijn beweringen lijkt wel 
degelijk in overeenstemming te zijn 
met het archeologisch materiaal. De 
besproken archeologische vondsten en 
literaire passages laten zien dat hij han-
dig gebruiktmaakte van syncretisme en 
religieuze en sociale netwerken om zijn 
cultus te verspreiden. Zo was Asklepios 
een bekende godheid en het gebruik 
van een slang als centraal figuur in zijn 
cultus was een pragmatische vorm van 
syncretisme. Het archeologische bewijs 
laat zien dat Lucianus’ vertelling tot op 
zekere hoogte klopt met betrekking tot 
de verspreiding van de cultus, al is er 
ook sprake van overdrijvingen. 
   Het leeuwendeel van het bewijs is in 
Antiochië en omliggende Romeinse 
provincies gevonden, niet door het ge-
hele Romeinse Rijk. Lucianus’ opmer-
king over het bestaan van vertalers voor 
het orakel gegeven door Glycon lijkt 
aannemelijk. Zulke maatregelen werden 
ook getroffen bij orakels zoals die in 
Delphi. Daarnaast laat het bestaan van 
de Latijnse inscriptie over Glycon, 

gevonden in een andere plaats dan 
Abonoteichus, zien dat de cultus zich 
verspreidde buiten de plek waar deze 
door Alexander was opgericht.

Marie Hélène van de Ven is een tweede-
jaars onderzoeksmasterstudent Ancient 
Studies aan de Universiteit Utrecht. 
Haar interesse ligt hoofdzakelijk bij 
mysteriecultussen, zoals de mysteriën 
van Eleusis en de Orphische tabletten, 
en de daarbij horende mobiliteit van 
religies in de antieke wereld.
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de passie van...

Ortal-Paz Saar
Sinds dit collegejaar is dr. Ortal-Paz Saar de nieuwe assistent-professor bij de 
afdeling Antieke cultuur van het Departement Geschiedenis & Kunstgeschie-
denis. Haar onderzoeksinteresses liggen bij religie, migratie en identiteit: 
onderwerpen die sinds de Oudheid nooit hun relevantie zijn verloren. Reden 
genoeg voor de Aanzet om bij Ortal-Paz op bezoek te gaan naar de mens ach-
ter de onderzoeker. Beide kanten worden verenigd door één gemene deler: 
vraagtekens. 

Fabienne Maraite en Bram Benthem

Ons gesprek met Ortal-Paz Saar is een 
aaneenschakeling van diepzinnige ant-
woorden die nooit zweverig of pretenti-
eus worden, van oprechte interesse en 
liefde voor het vak en, niet te vergeten, 
van humor. Tijdens het interview 
komen we met haar op plekken die wij 
zelf niet verwacht hadden, maar die 
Ortal-Paz zelf ook niet had zien aanko-
men. En dat terwijl we, om haar goed 
te leren kennen, nog zo braaf waren 
begonnen we bij het begin, of beter 
gezegd, een begin. We reizen met haar 
af naar Duino, in Noordoost-Italië. Hier 
arriveerde Ortal-Paz in 1991 vanuit 
Israël om een internationaal diploma te 
halen aan het United World College of 
the Adriatic. Een vraag over dit deel van 
haar academische carrière komt voor 
Ortal-Paz als een verrassing. Met een 
enigszins nostalgische glimlach blikt ze 
erop terug. ‘Vandaag de dag reist ieder-

een de wereld over, maar toentertijd was 
het een hele stap om te nemen, zeker 
voor een tiener.’ Ortal-Paz noemt haar 
verblijf in Italië een ervaring die haar 
leven gevormd heeft, een ervaring die 
haar heeft doen inzien dat we in essentie 
allemaal hetzelfde zijn. En, niet geheel 
onbelangrijk, in Italië vond Ortal-Paz 
één van de wapens van haar zeer uitge-
breide taalarsenaal: het Italiaans was 
een belangrijke factor in het verkrijgen 
van een plek in het onderzoeksteam 
van prof. dr. Leonard Rutgers aan de 
Universiteit Utrecht.
   Ook al was de stap naar Italië een gro-
te en keerde Ortal-Paz vervolgens voor 
langere tijd weer terug naar Israël, de 
internationale oriëntatie past bij de ge-
boren Roemeense. Tijdens het gesprek 
komen we, of het nu over haar als per-
soon of over haar werk gaat, constant 
terug op één onderwerp: identiteit. Dat 
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ene thema is ook meteen het gebied 
waarin Ortal-Paz’ favoriete activiteit 
zich afspeelt: vraagtekens plaatsen. 
Dat doet ze niet vanuit wantrouwen of 
cynisme, maar juist vanuit interesse 
en nieuwsgierigheid. Beiden komen 
gebalanceerd tot uitdrukking in haar 
onderzoek. Haar onderzoek richtte zich 
in eerste instantie op Joodse liefdesma-
gie in de (late) oudheid en middeleeu-
wen. Inmiddels heeft ze haar aandacht 
verschoven naar de Joodse grafcultuur 
van de late oudheid en vroege middel-
eeuwen. De vraagtekens liggen hier in 
toenemende mate bij de invloed van mi-
gratie en diaspora op rituelen van de le-
venscyclus, zoals geboorte, huwelijk en 
dood. Op het eerste gezicht lijkt Joodse 
grafcultuur een wel heel obscure niche, 
maar Ortal-Paz nuanceert dat: rituelen 
omtrent leven en dood zijn van alle tij-
den en van alle volkeren. Deze rituelen 
zijn extra interessant als het om migratie 
en diaspora gaat: wat doen mensen als 
ze zich ergens anders vestigen? Nemen 
ze hun rituelen mee, nemen ze die van 
het ontvangende gebied over of ontstaat 
er een mengsel?
   Van erotische magie naar een dage-
lijkse confrontatie met menselijk leed: 
het verschil tussen beide onderzoeksge-
bieden van Ortal-Paz lijkt bijna onover-
brugbaar. ‘Je ziet zo veel pijn, kinderen 
die sterven, geliefden die uit het leven 
worden gerukt.’ Lachend vat Ortal-Paz 
het samen in één, wellicht enigszins 
esoterische zin: ‘Ik ben van Eros naar 
Thanatos gegaan.’ Toch weet ze een 
brug te slaan van de bovenwereld naar 
de onderwereld: ‘Ik overtuig mezelf 
ervan dat ik [door de grafcultuur] naar 
de levens van deze mensen kijk en 
ze daarmee terug tot leven wek.’ Ze 

benadrukt het meervoud in haar uitleg: 
ze onderzoekt niet het Joodse leven, ze 
onderzoekt Joodse levens. Samen met 
het stellen van de juiste vragen en haar 
gevoel voor humor, is het deze aandacht 
voor menselijkheid die haar tekent in 
het onderzoek. 

‘Ik ben van Eros naar 
Thanatos gegaan.’
De vraagtekens bevinden zich niet al-
leen in haar professionele carrière. Ook 
Ortal-Paz zelf ontsnapt niet aan haar 
eigen vraagtekens: ‘Ik kan mijn eigen 
identiteit niet precies definiëren. Ik 
heb Roemeense wortels, ik ben verder 
opgegroeid in Israël, en ik heb ook een 
Joodse identiteit.’ Haar identiteit heeft, 
vanwege haar vele reizen, in ieder geval 
een internationale component en sinds 
enkele jaren ook een Nederlandse. 
Gevraagd naar de mate en het succes 
van haar integratie zegt Ortal-Paz: ‘He-
lemaal binnen kom je nooit, denk ik. Ik 
word meer en meer een onderdeel van 
de Nederlandse samenleving, maar ik 
zal nooit volledig Nederlands worden.’ 
Ze ziet Nederland als een flexibel land, 
waarin mensen open staan voor veran-
dering. Vroeger werd ze enthousiast 
van het leven op een onbekende plek 
tussen nieuwe mensen, erkent ze. Een 
andere levensfase, gecombineerd met 
haar gezinsleven, heeft dit veranderd. 
De energie die ze eerder putte uit 
onbekende plekken, culturen en men-
sen, haalt ze nu uit haar succes om de 
samenleving om haar heen te begrijpen. 
Ze benadrukt dat het moeilijk is om 
‘volwassen te zijn en de wereld om je 
heen niet te begrijpen.’ Dat heeft voor 
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een belangrijk deel te maken met taal: 
iets alledaags als een omroep in de trein 
kon Ortal-Paz kort na haar aankomst 
in Nederland nog in de war brengen. 
Haar verwarring was zichtbaar voor 
haar medereizigers, die niet te beroerd 
waren Ortal-Paz alsnog duidelijk te 
maken wat nu precies de boodschap was 
van de conducteur. Volgens Ortal-Paz 
kenmerkt deze open houding de Ne-
derlandse bevolking: ‘Nederlanders zijn 
erg gevoelig voor buitenlanders.’ Haar 
talenknobbel liet haar echter niet in de 
steek en ze vertelt met een glimlach dat 
ze inmiddels ‘de buschauffeur verstaat 
als hij iets vraagt’. Twee, wellicht 
triviale maar toch interessante details 
die Ortal-Paz zelf aandraagt, vatten de 
kijk op haar eigen positie mooi samen: 
ze kan nog steeds niet fietsen, maar 
refereert wel aan Willem-Alexander als 
‘onze koning’. 
   Het grootste deel van haar (academi-
sche) leven bracht Ortal-Paz door in 
Israël. Inmiddels is ze alweer ruim vier 
jaar werkzaam in Nederland. We zijn 
daarom benieuwd naar Ortal-Paz’s visie 
op de relatie en eventuele gelijkenissen 
tussen Nederland en Israël. We spreken 
over de band tussen de twee landen, 
die altijd zo goed leek te zijn blijkens 
onze wederzijdse schenking van punten 

op het Eurovisie Songfestival. De 
band gaat verder, zo weet Ortal-Paz te 
vertellen: ‘Als er gevoetbald wordt, dan 
zijn de Israëliërs altijd voor Nederland: 
het maakt niet uit tegen wie ze spelen. 
Als ik in Nederland aan mensen vertel 
dat ik uit Israël kom, krijg ik zo vaak te 
horen dat mensen zelf op vakantie zijn 
geweest in Israël of bijvoorbeeld op 
een Kibboets hebben geholpen.’ De 
uitgedeelde punten op het Eurovisie 
Songfestival mogen dan tegenwoordig 
wat kariger zijn geworden, volgens 
Ortal-Paz is de band nog steeds goed: 
‘Al zal de gewone Israëliër op straat 
geen directe mening hebben over de 
Nederlandse politiek.’ Wat Ortal-Paz 
wel van die Israëliers heeft gehoord, is 
dat ze Nederlanders weleens zien als 
de Israëliers van Europa. Die over-
eenkomst heeft vooral te maken met 
vriendelijkheid richting onbekenden en 
het feit dat ze zich allebei niet gebonden 
voelen aan conventies.

‘Nederlanders zijn de 
Israëliërs van Europa.’
De raakvlakken tussen Israël en Ne-
derland ziet Ortal-Paz ook terug in de 
academische wereld. Wellicht nog meer 
dan Nederland, heeft Israël volgens Or-
tal-Paz een universitaire traditie waarin 
studenten en docenten of gelijke voet 
staan: de afstand is bijzonder klein. Die 
verhouding probeert Ortal-Paz ook in 
haar eigen onderwijs te hanteren: ‘Als 
je een student bent, dan ben je in mijn 
ogen onderdeel van de academische ge-
meenschap.’ Heeft ze in die context nog 
een advies voor studenten? Doe waar je 
vrolijk van wordt, vind die dingen die je 
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mooi vindt, en werk altijd met humor. 
Het is belangrijk om daaraan herinnerd 
te worden, maar Ortal-Paz voegt er nog 
een interessante dimensie aan toe: als 
haar advies opgevolgd wordt, dan zal dat 
ook de docenten ten goede komen. Ook 
voor hen is het leuk als hun studenten 
zich goed voelen, waardoor de acade-
mische gemeenschap, zoals Ortal-Paz 
die ziet, er als geheel van profiteert. 
Ortal-Paz hoopt daarnaast, als mensen 
haar werk bestuderen, haar herinneren, 
dat mensen zich meer open gaan stellen 
naar de ander. Aan de hand van de Itali-
aanse auteur Andrea Camilleri ronden 
we daarmee het gesprek af: ‘Je hoeft 
nooit angst te hebben voor de ander. 
Vanuit het perspectief van de ander, 
ben jijzelf de ander.’ Hoe we die angst 
dan wegnemen? Laten we beginnen met 
het plaatsen van de juiste vraagtekens.

Dr. Ortal-Paz Saar haalde een BA in 
Klassieke Archeologie en Filosofie en 
een MA in Klassieke Archeologie aan de 
Universiteit van Tel Aviv, beide magna 
cum laude. In 2008 voltooide ze daar 
haar promotie-onderzoek, gepubli-
ceerd als Jewish Love Magic (2017). 
Ze werkte onder meer in Princeton en 
sinds 2015 werkt ze bij de Universiteit 
Utrecht.
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ARTikel

Bersiap! 
Het vergeten geweld in Indonesië

Na het uitroepen van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 barstte er 
een extreem gewelddadige periode uit, de Bersiap. Duizenden Nederland-
se en Nederlandsgezinde burgers werden het slachtoffer van Indonesische 
pemoeda’s. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre er op het eiland 
Java sprake is geweest van een genocide. Op basis van het Genocideverdrag 
is getracht de ordner van KNIL-veteraan Jack Boer te analyseren. Het is te voor-
barig om te spreken van een opzettelijke vernietiging van Europese, Indo-Eu-
ropese en andere koloniaalgezinde burgers. Wel lijkt er sprake te zijn van ‘sterk 
genocidale’ boventonen.

Afb. 1: Pemoeda’s met een ‘bamboe roentjing’. Bron: Tropenmuseum.

Marco Hol
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Bersiap! Dit Maleisische woord voor 
‘wees paraat’ of ‘geeft acht’ kreeg na het 
uitroepen van de onafhankelijke Repu-
bliek Indonesië op 17 augustus 1945 
een andere betekenis. Uit angst voor 
een koloniale herbezetting pleegden 
verschillende Indonesische groeperin-
gen extreme gewelddaden tegen de ko-
loniale bovenlaag van Nederlands-Indië, 
bestaande uit circa 250.000 mensen.1 
Volgens Rémy Limpach werden duizen-
den Nederlanders, Indo-Europeanen, 
Ambonezen, vermeend pro-Neder-
landse etnische, sociale en religieuze 
groepen of niet expliciete pro-Re-
publikeinse Indonesiërs verkracht, 
mishandeld en vermoord.2 Hierbij werd 
de strijdkreet ‘Bersiap!’ gebruikt, die 
sindsdien gebruikt wordt als naam voor 
deze periode. De Bersiap zou duren 
tot de komst van de eerste Nederlandse 
militaire eenheden in 1946.
   In Nederland bestaat er weinig aan-
dacht voor de Bersiap en hebben slacht-
offers en nabestaanden geen erkenning 
gekregen. Er zou zelfs sprake zijn van 
een ‘postkoloniaal geheugenverlies’.3 
Herman Bussemaker en veel andere 
Nederlandse academici benoemen het 
extreme geweld, maar vermijden het be-
grip genocide.4 Robert Cribb sprak als 

1 Rémy Limpach, De brandende kampongs van 
Generaal Spoor (Amsterdam 2016) 52.

2 Limpach, De brandende kampongs van Gene-
raal Spoor, 131.

3 Meindert van der Kaaij, ‘De Bersiap: een 
vergeten golf van etnisch geweld,’ Trouw, 18 
december 2013.

4 H.Th. Bussemaker, Bersiap! Opstand in het 
paradijs: De Bersiap-Periode op Java en Suma-
tra 1945-1946 (Zutphen 2005) 327-328.

eerste over een brief genocide.5 William 
H. Frederick toonde aan dat het geweld 
veel langer aanhield, maar stelt dat het 
vanwege de complexiteit lastig is om te 
spreken over een subaltern genocide, 
ofwel een volkerenmoord door de on-
derdrukten.6 Kortom, er bestaat binnen 
de literatuur weinig consensus over de 
definiëring van het geweld.

De relatieve rust 
sloeg om in chaos en 
anarchie.
Het is historisch relevant en maatschap-
pelijk belangrijk om het vergeten ge-
weld van de Bersiap onder de aandacht 
te brengen. Omdat het gebruik van het 
begrip genocide in deze casus hieraan 
kan bijdragen, staat in dit artikel de 
volgende vraag centraal: In hoeverre 
kan het geweld jegens Nederlandse en 
Nederlandsgezinde burgers ten tijde van 
de Bersiap (1945-1946) op het eiland 
Java in Indonesië gedefinieerd worden 
als een genocide? Het eiland Java was 
van oudsher een bestuurlijk centrum. 
Het geweld was hier om deze reden 
heviger dan elders in Nederlands-Indië. 
Daarom richt ik mij in dit artikel op 
Java.

5 Robert Cribb, ‘The brief genocide of Eurasians 
in Indonesia, 1945/1946’, in: A.D. Moses 
(ed.), Empire, Colony, Genocide: Conquest, 
Occupation, and Subaltern Resistance in World 
History (New York 2008) 424-439.

6 William H. Frederick, ‘The killing of Dutch 
and Eurasians in Indonesia’s national revolution 
(1945-49): a “brief genocide” reconsidered’, 
Journal of Genocide Research 14 (2012) 3-4, 
359-380, aldaar 376.
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Bestialiteiten van de Bersiap
De Bersiap wordt gekenmerkt door een 
machtsvacuüm. Toen de Japanners hun 
nederlaag in de oorlog voelden aanko-
men, openden zij gesprekken met Indo-
nesische nationalisten.7 Twee dagen na 
de capitulatie riep president Soekarno 
de republiek uit. Door het ontbreken 
van een centraal machtsapparaat kon 
de relatieve rust omslaan in chaos en 
anarchie. Hoewel Londen Nederland 
verbood om militairen te sturen, leidde 
de aanwezigheid van hulpdiensten, 
ambtenaren en het Brits-Indische leger 
tot een angst voor een koloniale herbe-
zetting.8

Loyaliteit werd een 
twistpunt, daarom was 
iedereen een potentiële 
vijand.
Op 21 september 1945 werd daarom 
de Pemuda Republik Indonesia (PRI) 
opgericht. De pemoeda’s waren jonge 
patriotten die streden voor een Indone-
sische eenheidsstaat. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog werden zij opgeleid 
door Japan om tijdens een guerrilla te 
vechten met een ‘bamboe roentjing’ 
(geslepen speer).9 Op zoek naar ‘spi-
onnen en verraders’ van de Republiek 
vonden er grootschalige zuiveringen 
plaats.10 Op dat moment bevond een 

7 Limpach, De brandende kampongs van Gene-
raal Spoor, 737.

8 Ibidem, 130.

9 Frederick, ‘The killing of Dutch and Eurasians 
in Indonesia’s national revolution (1945-49)’, 
360.

10 Ibidem, 362.

groot deel van de Nederlandse bevol-
king zich nog in Jappenkampen, die 
na de oorlog ‘beschermd’ werden door 
Japanse soldaten.11 De voornamelijk 
Indische Europeanen buiten de kampen 
– de ‘halfbloedjes’ die hun Aziatische 
voorouders konden aantonen en loyaal 
waren aan Japan – werden in de frontli-
nie tussen kolonialisme en nationalisme 
geplaatst.12 Doordat de mate van loya-
liteit een twistpunt was, werd iedereen 
een potentiële vijand.
   Cribb ziet de etnisch gecategoriseerde 
koloniale samenleving als een belangrij-
ke factor van het geweld, waarbij ‘kleur 
en cultuur’ leidden tot een hiërarchie. 
Etnische spanningen werden onderdeel 
van dit conflict, waarbij de angst voor 
een herbezetting de polarisatie ver-
grootte. Duizenden slachtoffers werden 
vaak onverwachts vermoord, gestoken, 
gewurgd, onthoofd of doodgehakt, 
en hun lichamen werden begraven in 
haastig gegraven graven, in putten 
gegooid, in rivieren of kanalen gesme-
ten, of gewoon ter plaatse achtergelaten 
als een beangstigende herinnering voor 
voorbijgangers.13

   In het machtsvacuüm konden lokale 
pemoeda’s – buiten controle van de 
regering – een ‘vrijheidsstrijd’ voeren.14 
Het geweld was het hevigst in Oost-Ja-
va. In de Simpang Club in Soerabaja 

11 Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, ‘2Doc: 
Buitenkamapers’, https://www.2doc.nl (geraad-
pleegd 2 februari 2019).

12 Cribb, ‘The brief genocide of Eurasians in 
Indonesia, 1945/1946’, 434.

13 Ibidem, 424.

14 Andere Tijden, ‘Revolusi in Indonesië’, 
https://anderetijden.nl/programma/1/Ande-
re-Tijden/aflevering/767/Revolusi-in-Indone-
sie (geraadpleegd 1 februari 2019).
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werden honderden arrestanten gemar-
teld, onthoofd met een samoeraizwaard, 
of genitaal bewerkt met speren.15 Ook 
de rest van Java was doortrokken van de 
Bersiap.16 In Midden-Java werden ze-
ventien Europese, Ambonese, Menado-
nese en Chinese burgers opgepakt en 
vermoord. ‘Allen moesten aan de rand 
van de gegraven kuil staan en toezien, 
hoe de slachtoffers een voor in de kuil 
geworpen werden en daarna werden 
doorstoken [...]. De baby’s werden om-
hoog geworpen en opgevangen op een 
bamboe roentjing.’17 In West-Java werd 
er vanaf 2 oktober 1945 een voedsel-
boycot ingesteld tegen alle Europeanen 
en Indo-Europeanen en werd het hen 
verboden om op pasars (markten) te 
komen.18

   Later werd besloten om zoveel moge-
lijk Europeanen en Indo-Europeanen te 
interneren in ‘beschermingskampen’, 
met het doel hen te evacueren.19 Veel 
van de ‘bestialiteiten’ lijken afhan-
kelijk te zijn geweest van het verloop 
van de militaire strijd op Java.20 Nadat 

15 Frederick, ‘The killing of Dutch and Euras-
ians in Indonesia’s national revolution (1945-
49)’, 362.

16 Bussemaker, Bersiap! Opstand in het para-
dijs, 193.

17 ‘Afschrift van een verslag over vermoorde 
personen in October 1945 in de omgeving van 
Pekalongan’, Archief van Tranen, Volledige 
dossier Jack Boer excessen Bersiap, document-
nummer 091, pagina 1, http://www.archiefvan-
tranen.nl/dossier/documenten/ (geraadpleegd 
15 februari 2019).

18 Bussemaker, Bersiap! Opstand in het para-
dijs, 151.

19 Limpach, De brandende kampongs van 
Generaal Spoor,140.

20 Bussemaker, Bersiap! Opstand in het para-

Nederland onder druk van de Britten 
het Indonesische recht op zelfbeschik-
king had erkend, arriveerden op 24 
februari 1946 de eerste Nederlandse 
militaire eenheden. Het Koninklijk 
Nederlands-Indische Leger (KNIL) 
werd opgebouwd en verschillende 
militaire eenheden werden opgericht. 
Het geweld bleef aanhouden, waarna 
de Bersiap uiteindelijk uitmondde in de 
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 
(1945-1949).

Genocideverdrag en de Bersiap
Om het geweld van de Bersiap te 
definiëren gebruik ik het Genocide-
verdrag van de Verenigde Naties uit 
1948 als theoretisch kader. Raphael 
Lemkin bedacht het woord genocide. 
Hij voegde het Griekse woord genos 
(ras of volk) en het Latijnse woord cide 
(vermoorden) samen tot ‘genocide’.21 
Volgens het verdrag is een genocide het 
geheel of gedeeltelijk vernietigen van 
een nationale, etnische, godsdienstige 
groep, dan wel een groep behorende tot 

dijs, 193.

21 Raphaël Lemkin, Axis Rule in Occupied 
Europe: Laws of Occupation, Analysis of Gover-
nment, Proposals for Redress (Washington DC 
1994) 79-80.

Afb. 2: KNIL-veteraan Jack Boer in militair 
uniform. Bron: Archief van Tranen.
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een bepaald ras.22 Het Genocideverdrag 
is pas sinds 12 januari 1951 juridisch 
bindend, waardoor eerdere misda-
den niet vervolgd kunnen worden.23 
Hoewel er veel discussie bestaat over de 
definitie, is dit de enige internationaal 
erkende bepaling. Geen van de eerder 
genoemde historici heeft deze definitie 
gebruikt. Op basis van de bepalingen in 
de artikelen van het verdrag zijn daarom 
de volgende toetsingscriteria gebruikt 
om het geweld te kunnen definiëren als 
een genocide: type slachtoffergroepen, 
vormen van moord en doodslag, vormen 
van zwaar lichamelijk of geestelijk 
letsel, bepaalde levensomstandigheden, 
het voorkomen van geboorten, kinderen 
onder dwang overbrengen, en het oog-
merk van daders om bepaalde groepen 
mensen met opzet geheel of gedeeltelijk 
te vernietigen. 

22 Adam Jones, Genocide: A Comprehensive 
Introduction Third Edition (New York/London 
2017) 15.

23 Martin Mennecke, ‘Genocide en het interna-
tionaal recht’, NIOD, 148. https://www.niod.
nl/sites/niod.nl/files/Genocide%20en%20
internationaal%20recht.pdf

Kwantificatie van de primaire bron-
nen
Om het geweld te toetsen is er gebruik 
gemaakt van de ordner van KNIL-vete-
raan Jack Boer. Van de 126 documen-
ten hebben 56 bronnen daadwerkelijk 
betrekking op de gewelddadigheden 
van de Bersiap tussen 1945 en 1946.24 
De bronnen zijn vanwege hun omvang 
en vanuit het oogpunt van objectiviteit 
gekwantificeerd. 

Duizenden slachtoffers 
werden vermoord, 
gestoken, gewurgd, 
onthoofd of dood-      
gehakt.
Er is bijgehouden welke gewelddaden 
er zijn gepleegd, jegens wie, door wie, 
waar, wanneer en hoe. Er worden in 
totaal 33 soorten gewelddaden en 385 
delicten genoemd. Naast de al eerder 
genoemde daden worden brandmer-
king, opsluiting in dierenhokken, 
kannibalisme, levend begraven en ver-
branden, mutilatie, steniging, spietsen, 
uit elkaar trekken tussen en vastbinden 
achter rijdende auto’s, vergiftiging, 
verplettering en wurging genoemd.
   Het merendeel van de bronnen bestaat 
uit verslagen van ‘onder aanbod van 
ede’ afgelegde verklaringen, informan-
tenrapporten en opgaven over bepaalde 
gewelddadigheden. Veel documenten 
zijn als afschrift opgesteld door de Op-
sporingsdienst Overledenen (O.D.O.) 
en de Netherlands Forces Intelligences 

24 Archief van Tranen, “Volledige dossier Jack 
Boer excessen Bersiap”, http://www.archiefvan-
tranen.nl/dossier/documenten/(geraadpleegd 
10 februari 2019).

Afb. 3: Chinese slachtoffers in een massagraf in 
Malang. Bron: Archief van Tranen.
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Service. Het merendeel van de bronnen 
is door Boer verzameld en afkomstig uit 
diverse archieven, zoals het Nationaal 
Archief.
   Aan de hand van de genoemde criteria 
uit het Genocideverdrag zijn de volgen-
de bevindingen naar voren gekomen. (I) 
SLACHTOFFERGROEPEN - worden, 
hoewel niet omschreven in het Geno-
cideverdrag, door het Rwandatribunaal 
gezien als ‘permanente gevormde groe-
pen waarvan het lidmaatschap wordt 
bepaald door de geboorte’.25 In de 
primaire bronnen worden elf groepen 
genoemd, waarvan Nederlanders en 
Indo-Europeanen de grootste vermeend 
pro-Nederlandse slachtoffergroepen 
van het geweld zijn.
   (II) MOORD EN DOODSLAG - heeft 
betrekking op het opzettelijk doden 
van leden van een groep.26 In sommige 
bronnen wordt enkel het delict ‘afge-
slacht’ of ‘vermoord’ genoemd, in ande-
re bronnen worden meer details over de 
toedracht beschreven. Niet alle daden, 
zoals mishandelingen of martelingen, 
hebben direct tot de dood geleid. 
   Leonore Sinsu-Andries legde op 29 
november 1947 een verklaring af aan 
de O.D.O. Zij werd op 22 oktober 
1945 door een pemoeda gearresteerd 
op verdenking van het bezitten van een 
Nederlandse vlag, en later overgebracht 
naar de Simpang Club in Soerabaja. Tal 
van bestempelde ‘Moesoeh’ (spionnen 
of verraders) werden hier geëxecuteerd. 
‘Door de wimpers van mijn neergesla-

25 L.J. van den Herik en F.A. Haijer, Wet 
internationale misdrijven uit Van den Bosch 
c.s. Militair Straf- en Tuchtrecht (Kluwer, juni 
2013) 15.

26 Herik en Haijer, Wet internationale misdrij-
ven, 16.

gen oogleden, zag ik toen een schouw-
spel zó stuitend, zó weerzinwekkend 
en afgrijselijk in zijn realiteit, dat het 
wellicht zijn weerga in de geschiedenis 
niet vindt. […] De moorden gingen 
onafgebroken door; steeds kwamen er 
nieuwe gevangenen.’27 Bijna de helft 
van al het geweld leidde direct tot de 
dood van de slachtoffers.
   (III) ZWAAR LICHAMELIJK OF 
GEESTELIJK LETSEL - heeft betrek-
king op martelingen, verkrachtingen, 
seksueel geweld of onmenselijke of 
vernederende behandelingen die der-
gelijk letsel kunnen veroorzaken.28 In 
de verklaring van Sinsu-Andries wordt 
beschreven hoe vrouwen die ‘geheuld’ 
hadden met Japanse soldaten aan 
bomen werden vastgebonden. ‘Geheel 
opgaande in hun luguber bedrijf drilden 
de beulen […] hun bamboesperen om 
die daarna met al hun kracht in het 
geslachtsorgaan van het hulpeloze 
slachtoffer te drijven.’29 Uit de primaire 
bronnen blijkt dat een aanzienlijk deel 
van de delicten buiten internering heeft 
geleid tot ernstig lichamelijk en geeste-
lijk letsel.
   (IV) LEVENSOMSTANDIGHEDEN 
- hebben betrekking op het opzettelijk 
aan een groep opleggen van levensvoor-
waarden die gericht zijn op haar gehele 

27 ‘Moorden en mishandelingen in de Sim-
pang-Club te Soerabaja’, Archief van Tranen, 
Volledige dossier Jack Boer excessen Bersiap, 
documentnummer 125, http://www.archiefvan-
tranen.nl/dossier/documenten/ (geraadpleegd 
15 februari 2019).

28 Herik en Haijer, Wet internationale misdrij-
ven, 16.

29 ‘Moorden en mishandelingen in de Sim-
pang-Club te Soerabaja’, Archief van Tranen, 
documentnummer 125.
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of gedeeltelijke lichamelijke vernieti-
ging, zonder dat dit onmiddellijk tot de 
dood leidt.30 In de bronnen wordt er 
gesproken over brandstichting, ver-
drijving, onthoudingen (van voedsel, 
drinken, zorg en/of hygiëne) en een 
voedselboycot. Uit een aantal bronnen 
blijkt dat slachtoffers veelal publieke-
lijk werden vernederd, mishandeld en 
tijdens ondervragingen gemarteld.
   (V) GEBOORTEBEPERKING - 
betreft het nemen van maatregelen 
om geboorten te voorkomen, zoals: 
sterilisatie, abortus, verkrachting, 
trouwverbod en seksuele verminking.31 
Een ander criterium is het onder dwang 
of bedreiging (VI) OVERBRENGEN 
VAN KINDEREN - naar een andere 
groep.32 Beide gevallen komen niet in 
de bronnen voor. 
   Kenmerkend voor genocide is het 
(VII) OOGMERK VAN DE DADERS 
- om een nationale, etnische, raciale of 
religieuze groep als zodanig geheel of 
gedeeltelijk te vernietigen.33 De meest 
genoemde motieven zijn antikoloniaal 
van aard. Uit de bronnen blijkt dat 
veel slachtoffers werden verdacht een 
‘spion of verrader’ te zijn. De meest 
genoemde daders zijn de pemoeda’s. 
Maar ook Republikeinse politieagenten, 
soldaten, bendeleden, lokale burgers, 
en kampbewakers worden genoemd. 
Van de meeste meldingen is het echter 
onbekend wie de daders zijn en dus wie 
verantwoordelijk is voor het geweld.
   Tevens is het lastig te achterhalen of 

30 Herik en Haijer, Wet internationale misdrij-
ven, 16.

31 Ibidem, 16-17.

32 Ibidem, 17.

33 Ibidem, 17.

een delict met voorbedachten rade is 
gepleegd. Buiten de interneringskam-
pen lijkt veel van het geweld impulsief 
te zijn, terwijl binnen de interneringslo-
caties bijna de helft van de delicten 
met voorbedachten rade lijkt te zijn 
gepleegd. In veel delicten is de intentie 
echter onbekend. Ook is het moeilijk te 
achterhalen of er sprake is geweest van 
een plan of beleid. Aan een genocide 
hoeft echter geen plan of beleid ten 
grondslag te liggen, omdat beide geen 
bestanddelen van het Genocideverdrag 
zijn. Wel kunnen plannen of beleid bij-
dragen aan de bewijslast.34 De georga-
niseerde huiszoekingen, interneringen, 
martelingen, executies en afslachtingen 
lijken plan- of beleidsmatig te zijn.

Slotanalyse
Op basis van de primaire bronnen kan 
gesteld worden dat met name onbe-
schermde Europese, Nederlandse, 
Indo-Europese en andere vermeende 
‘Moesoeh’ buiten de interneringskam-
pen het slachtoffer werden van extre-
me gewelddaden. Zowel groepen als 
individuen werden, veelal met opzet, 
vermoord, liepen zwaar lichamelijk en 
geestelijk letsel op en werden in moeilij-
ke levensomstandigheden gebracht. Uit 
de analyse blijkt niet dat voortplanting 
werd voorkomen en kinderen werden 
overgebracht. Echter, volgens het 
Genocideverdrag kan ook een enkele 
handeling gekwalificeerd worden als 
een genocide.35

   Belangrijker is de vraag of de daders 
het oogmerk hadden om slachtof-
fergroepen geheel of gedeeltelijk te 

34 Herik en Haijer, 14.

35 Ibidem, 15.
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vernietigen. Er is echter veel onbekend 
over de daders, hun motieven en de 
intenties van het geweld van de Bersiap. 
Op basis van de bronnen en de litera-
tuur is het wel aannemelijk dat veel van 
het geweld met een antikoloniaal motief 
werd gepleegd door met name pemoe-
da’s. In de 56 primaire bronnen zijn 
er namelijk geen duidelijke nationale, 
etnische, religieuze of raciale motieven 
gevonden. Slechts één bron spreekt 
over rassenhaat, godsdienstwaanzin 
en sadisme.36 Wel is het aannemelijk 
dat op basis van uiterlijke en materiële 
kenmerken de slachtoffers geassocieerd 
werden met de koloniale bovenlaag en 
vanwege hun vermeende loyaliteit het 
slachtoffer van gewelddaden werden.
   Een deel van het geweld lijkt met voor-
bedachten rade te zijn gepleegd. Dit 
zegt echter nog niets over het oogmerk 
om ‘koloniale groepen’ te vernietigen. 
Sommige van deze etnische minderhe-
den werden vanwege hun republikeinse 
loyaliteit met rust gelaten, tegen een 
hoge betaling vrijgelaten, of namen zelf 
deel aan het geweld.37

   Ook is het de vraag in hoeverre de 
slachtoffergroepen homogeen waren, 
omdat in feite iedereen een potentiële 
vijand van de Republiek kon zijn. Veel 
van het geweld moet worden gezien 
in de context van chaos, anarchie en 
angst voor een koloniale herbezetting. 

36 ‘Massamoord te Koeningan, ten tijde van 
de proclamatie van de Republiek’, Archief van 
Tranen, Volledige dossier Jack Boer excessen 
Bersiap, documentnummer 088, pagina 1, 
http://www.archiefvantranen.nl/dossier/docu-
menten/(geraadpleegd 15 februari 2019).

37 Remco Raben, ‘On genocide and mass violen-
ce in Colonial Indonesia’, in Journal of Genocide 
Research 14 (2012) 3-4,485-502, aldaar 493.

Opruiende redevoeringen versterkten 
in het licht van de ‘vrijheidsstrijd’ de 
polarisatie tussen bevolkingsgroe-
pen. Het ontbreken van een centraal 
machtsapparaat leidde tot de toenemen-
de ongeremdheid van de pemoeda’s.38 
De extreme gewelddaden waren veelal 
bottom-up en afhankelijk van de strijd 
met Brits-Indische en later Nederlandse 
militairen.
   Veel van de bloedige handelingen 
werden ervaren als een ‘rituele purifi-
catie’ van de samenleving.39 Frederick 
spreekt ook over een subaltern geno-
cide, waarbij de pemoeda’s de ultieme 
subalterne ofwel onderdrukte groepen 
vormden.40 Dergelijk geweld kan een 
moreel element van wraak, vergelding 
of revolutionaire machtsovername 
bevatten en wordt vaak geaccepteerd en 
minder snel veroordeeld.41 Hier schuilt 

38 Limpach, De brandende kampongs van 
Generaal Spoor, 173.

39 Ibidem, 174.

40 Frederick, ‘The killing of Dutch and Euras-
ians in Indonesia’s national revolution (1945-
49)’, 359.

41 Jones, Genocide: A Comprehensive Introduc-

Afb. 4: Uitgebrande vrachtwagens in Goebeng. 
Op 28 oktober 1945 werden honderden 
vrouwen en kinderen tijdens hun evacuatie het 
slachtoffer van extreem geweld toen het zoge-
noemde Goebeng-transport werd aangevallen 
door pemoeda’s. Bron: Archief van Tranen.



  
  
  26

echter enige ambivalentie in, omdat 
uit onderzoek blijkt dat in veel kolo-
niale situaties de mogelijk genocidale 
intenties van daders versluierd zijn in 
argumenten van politieke of militaire 
noodzaak.42 Veel van de veronderstel-
lingen over een genocide zijn daarom 
problematisch in een koloniale situatie, 
omdat koloniaal geweld gemotiveerd 
kan zijn door hetzelfde soort impulsen 
en beslissingen.43 In de context van de 
Bersiap was, tijdens de zuivering ofwel 
vernietiging van anti-republikeinse 
‘elementen’, het voortbestaan van de 
‘vijand’ niet van groot belang.44 Raben 
spreekt daarom over mogelijk ‘sterk 
genocidale boventonen’.45 
   Het is echter de vraag in hoeverre de 
resultaten van deze bronnenanalyse 
gegeneraliseerd kunnen worden tot 
algemene bevindingen. De ordner van 
Boer heeft met name betrekking op 
Oost-Java en is, gezien de grote regio-
nale verschillen, niet representatief voor 
alle gewelddaden op Java. Bovenal is het 
te voorbarig om vast te stellen dat het 
geweld van de Bersiap het oogmerk had 
om Europese, Indo-Europese en ‘kolo-
niale groepen’ als geheel of gedeeltelijk 
te vernietigen. Er is namelijk nog veel 
onbekend gebleven. Er is daarom meer 
onderzoek nodig naar de dynamiek 
van geweld in een koloniale context. 
Volgens Raben biedt een koloniale 
situatie namelijk de gelegenheid om de 

tion, 65.

42 Raben, ‘On genocide and mass violence in 
Colonial Indonesia’, 498.

43 Ibidem, 499.

44 Ibidem, 499.

45 Ibidem, 486.

mechanismen, intenties en effecten van 
de inzet van geweld te verkennen, zo 
ook de Bersiap.46

Conclusie
Het onderzoek naar het geweld van de 
Bersiap vormde een hermeneutisch 
proces, waarbij getracht is de docu-
menten uit de ordner van Jack Boer op 
een juiste manier te interpreteren. Om 
antwoord te geven op mijn centrale 
vraagstelling stel ik dat het op basis 
van de primaire bronnen uit de ordner 
van Jack Boer te voorbarig is om in de 
context van de Bersiap te spreken over 
een genocide. Wel zijn er aanwijzingen 
dat het antikoloniale geweld ‘sterk 
genocidale boventonen’ bevat. Iedereen 
interpreteert het geweld echter anders. 
Of het geweld nu een genocide is of een 
schending van de mensenrechten, meer 
onderzoek naar antikoloniaal geweld 
brengt het vergeten geweld in ieder 
geval onder de aandacht. De Bersiap 
vormt immers voor veel slachtoffers een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis.

L.C. (Marco) Hol studeerde Bestuurs-
kunde en was enige tijd raadslid. 
Vanwege zijn interesses voor internatio-
nale betrekkingen, conflicten en politiek, 
besloot hij de bachelor Geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht te volgen. 
Dit jaar schreef hij zijn scriptie over de 
Bersiap. Momenteel volgt hij de master 
History of Politics and Society.

46 Raben, ‘On genocide and mass violence in 
Colonial Indonesia’, 499.
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tegenzet

Thierry Baudet is 
absoluut een racist 

Lina Mulder
‘Brave D66’er’ Martijn van der Meer heeft een hekel aan het dedain van Bau-
det. Beschuldi-gingen van racisme aan het adres van de politicus vindt hij 
echter ‘een halsbrekende denk-oefening’. Dat Van der Meer met dit standpunt 
nuancering denkt aan te brengen in het de-bat, spreekt vooral van het enor-
me privilege dat hij geniet om alleen over ’s mans minach-tende houding te 
vallen. 

In de vorige editie van Aanzet ergerde 
Martijn van der Meer zich aan het ge-
mak waarmee Thierry Baudet met Adolf 
Hitler vergeleken wordt. Als historicus 
gelooft Van der Meer niet in dergelijke 
ge-lijkstellingen en vindt hij deze zelfs 
problematisch. In de geschiedbeoefe-
ning is een nadruk op ver-anderlijkheid 
toch wel het minste streven, en hij 
vraagt zich bovendien af of er bij Baudet 
überhaupt wel sprake is van racisme. 
Door het begrip racisme op achteloze 
wijze te ontleden, komt hij tot de con-
clusie van niet. 
   Van der Meer gebruikt de rassen-
theorie uit de negentiende en begin 
twintigste eeuw als uitgangs-punt voor 
zijn definiëring. Hij doet dit omdat hij 
dat auteurs op joop.nl ook wel eens 
heeft zien doen. De rassentheorie stelt 
dat bepaalde rassen een natuurlijk recht 
hebben op een hogere positie, en dat 

het zogenaamd superieure blanke ras 
door vermenging met andere rassen 
dreigt te verzwak-ken. In de negentien-
de eeuw werd deze racistische theorie 
vaak gebruikt als rechtvaardiging voor 
kolonialisme; er werd beweerd dat 
blanken verder ontwikkeld waren en het 
morele recht hadden om landen met een 
niet-blanke bevolking te overheersen.1

   Een theorie die zich vooral kenmerkte 
door grote verwarring stelt Van der 
Meer, terwijl hij zich tot zijn witte, 
mannelijke lezer richt. ‘Het is […] 
onmogelijk om - tenzij je de moderne 
biologische weten-schap ontkent - in de 
21ste eeuw een biologisch racist te zijn 
op de manier zoals dat in het begin van 
de twintigste eeuw gebruikelijk was’. 
Daarom, stelt hij, kan men Baudet beter 

1 Noble e.a., Western Civilization Beyond 
Boundaries Volume II: Since 1560 (Boston 
2008) 655.
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Afb. 1: Privilege. Bron: Wikimedia Commons.

een ‘nationaal es-sentialist’ noemen. De 
politicus maakt tenslotte onderscheid 
op basis van verschillende culturen. 
Begrippen zoals ‘nordisch’, ‘arisch’ en 
‘boreaal’ refereren hieraan, aldus Van 
der Meer.
   Ik ben geen witte mannelijke lezer, 
maar ik zou dergelijke superioriteits-
gevoelens niet weg willen zetten als 
loutere verwarring. Ten eerste baga-
telliseert het de onderdrukking van de 
niet-witte mens in de negentiende en 
begin twintigste eeuw, én de daaropvol-
gende generaties. Daarnaast wordt de 
framing door Van der Meer gebruikt om 
het gedachtegoed ten onrechte dood 
te verklaren. Dat geen weldenkende 
academici meer in de rassentheorie 
gelooft, betekent niet dat de ideologie 
niet meer bestaat. Gevoelens van su-
perioriteit en natuurlijk gezag klinken 
nog altijd door in Nederlandse tradi-ties 
en de angst voor het verdwijnen van de 
witte cultuur. 

De definitie die Van der 
Meer hanteert is veel 
te nauw.
   De definitie die Van der Meer han-
teert is bovendien veel te nauw. Het 
concept van racisme dat hij ontleent 
aan de rassentheorie is al twee eeuwen 
oud. Taal leeft. Het woord ‘racisme’ 
heeft door de jaren heen logischerwijs 
een andere betekenis gekregen. Het 
betekent meer dan alleen het gevoel van 
recht op natuurlijk gezag. Volgens het 
hedendaags ‘Internationaal verdrag in-
zake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie’ betekent raciale 
discriminatie vandaag de dag ‘elke vorm 

van onderscheid, uitsluiting, beperking 
of voorkeur op grond van ras, huids-
kleur, afkomst en natio-nale of etnische 
afstamming’.2 Deze vormen van racisme 
zijn gemakkelijk te herkennen in 
etnische profilering, maar ook de cijfers 
omtrent niet-witte vertegenwoordiging 
op de arbeidsmarkt.
   Het is niet alleen de achteloze wij-
ze waarop Van der Meer het begrip 
racisme ontleedt, maar ook de ‘halsbre-
kende denkoefening’ die hij daaropvol-
gend maakt. Baudet is geen nationaal 
essentialist, begrippen zoals ‘nordisch’, 
‘arisch’ en ‘boreaal’ refereren daar 
geenszins aan. Baudet is een racist. De 
ariosofie stelt dat het nageslacht van 
Ariërs superieur is aan dat van andere 
volkeren. De term boreaal verwijst 
naar de overtuiging dat Europa van 
oorsprong door witte mensen bevolkt 
was, en wordt politiek ingezet om de 
wens uit te drukken dit te herstellen. 
Bovendien verklaart Baudet zelf dat hij 
Europa ‘dominant blank en cultureel wil 
houden zoals het is’ en spreekt hij zich 
schaamteloos uit over zijn angst voor 

2 Internationaal Verdrag inzake de uitbanning 
van alle vormen van rassendiscriminatie (New 
York 1966).
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‘homeopathische verdunning’.3

   Ook binnen de partij is racisme waar-
neembaar. De Forum voor Democratie 
heeft in het partijprogramma opgeno-
men dat het eenieder vrij staat om an-
dermans overtuigingen en godsdiensten 
te bekritiseren, bespotten en ridiculise-
ren. De partijleden gaan echter nog veel 
verder dan dat. Theo Hiddema benoem-
de zichzelf tot de enige parlementa-
riër die zich echt uitspreekt over het 
‘rassen-probleem’.4 Eerste Kamerlid 
Annabel Nanninga moet niks weten van 
de ‘miljoenen vredelievende moslims in 
Europa’.5 En volgens Yernaz Ramautar-
sing is het verschil in IQ tussen volke-
ren ‘weten-schappelijk bewezen’.6

Ook binnen de partij 
is racisme 
waarneembaar
Thierry Baudet een ‘nationaal essentia-
list’ noemen, is een understatement van 
de bovenste plank. Het pleit een partij 
met Kamerzetels vrij van uitspraken die 
bij wet verboden zijn, en het legiti-
meert geïnstitutionaliseerd racisme 
op het Binnenhof. Dat Van der Meer 
met dit begrip nuancering denkt aan 
te brengen in het debat, spreekt vooral 

3 Thierry Baudet, ‘homeopathische verdunning’ 
op Radio NPO 1 (Amsterdam 2017); Thierry 
Baudet, ‘dominant blank’ op AmsterdamFM 
(Amsterdam 2015).

4 Theo Hiddema, ‘rassenprobleem’ in RTL Late 
Night (Amsterdam 2017).

5 Annabel Nanninga, ‘vredelievende moslims’ via 
Jalta (Amsterdam 2015).

6 Ramautarsing is inmiddels geroyeerd, destijds 
kwam Baudet echter voor hem op en deed de 
kwestie af als een wetenschappelijke discussie.

van het enorme privilege dat hij geniet 
om alleen over ’s mans minachtende 
houding te vallen. Van der Meer vindt 
de gelijkstelling tussen Baudet en Hitler 
een probleem. Maar ervoor kiezen om 
als witte man een dergelijk artikel te 
schrijven, het begrip racisme zo achte-
loos te definiëren en een klaarblijkelijk 
racistische politicus vrij te pleiten van 
zijn kwetsende uitspraken, is in mijn 
ogen pas echt problematisch. 

Lina Mulder (26) is een masterstudent 
Geschiedenis van Politiek en Maat-
schappij. Lina houdt zich vooral bezig 
met economische geschiedenis en de 
sociale economie. Ze vindt het interes-
sant hoe het verleden doorwerkt in het 
heden, bijvoorbeeld in ongelijkheid en 
(rassen)discriminatie.
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ARTikel

Een museale tempel in 
hartje Amsterdam

Wiebe Reints

Vandaag de dag spreken we veel over inclusiviteit en vergeten of ongemak-
kelijke geschiedenissen. Niet alleen in de geschiedenis zelf vinden we veran-
derlijkheid, ook de manier waarop met haar omgaan is in ontwikkeling. In dit 
artikel onderzoekt Wiebe Reints deze bredere tendens door de veranderende 
opstelling en insteek van het Museum Van Loon in Amsterdam te analyseren. 
Hoe ziet het museum zijn eigen rol? Waar komt het museum vandaan en waar 
gaat het naartoe? En is dat een goede ontwikkeling?

Afb. 1: Schilderij van de familie Van Loon. Adriaan de Lelie, 1786. Bron: Wikimedia Commons.
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Het museum heeft een bijzondere rol 
in onze samenleving, een rol die door 
de jaren heen flink is veranderd. Zo 
bestonden de eerste musea uit parti-
culiere collecties waarmee de gegoede 
burgerij kon laten zien hoe rijk ze was, 
hoe goed hun smaak was of hoeveel ze 
bijvoorbeeld van de wereld hadden ge-
zien.1 Deze private collecties verwerden 
gedurende de negentiende eeuw tot pu-
blieke tentoonstellingen, maar pas toen 
het museum zogenoemd democratisch 
werd, kreeg het moeite met de rol die 
het speelt in de maatschappij. Zo stelt 
Duncan Cameron althans, directeur 
van het Brooklyn Museum in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw.2 

Ze zagen zichzelf als 
de archivaris van het 
verleden.
Democratisering van een museum 
houdt in dat niet alleen de museumei-
genaar zeggenschap heeft over het 
tentoongestelde, ook het publiek oefent 
haar invloed er op uit. Dat brengt echter 
met zich mee dat die collectie ook van 
waarde moet zijn voor dat publiek. De 
problemen die hierbij komen kijken, 
komen voort uit het feit dat er net zoveel 
verschillende meningen als bezoekers 
zijn. Het was voor musea dus moeilijk 
om zich naar deze nieuwe rol binnen de 
samenleving te schikken. Het gevolg 
was dat musea zichzelf zogezegd ‘bui-

1 Duncan Cameron, ‘The Museum, a Temple or 
a Forum’, Curator. A Quarterly Publication of 
The American Museum of Natural History 16 
(1971) 1, 11-24, aldaar 15.

2 Cameron, ‘The Museum, a Temple or a 
Forum’, 16.

ten de tijd’ en het historische proces 
plaatsten. Ze zagen zichzelf meer als de 
archivaris van en niet als deelnemers 
aan het verleden.3

   Echter, hierin vindt sinds het einde 
van de twintigste eeuw een verandering 
plaats. Deze verandering heeft voorna-
melijk te maken met een verschuiving 
binnen het academische debat over 
musea, de museologie. Eind jaren 
tachtig ontstond er binnen deze we-
tenschap een nieuwe stroming die zich 
meer richt op culturele en symbolische 
representatie van musea, in plaats van 
enkel de manier van tentoonstellen. Er 
werd voorheen te veel naar methodes 
van expositie gekeken en niet naar 
wat voor doel het museum had met die 
tentoonstellingen.4 Waar Cameron in 
het begin van de zeventiger jaren al over 

3 T. J. Barringer en Tom Flynn, Colonialism and 
the Object: Empire, Material Culture and the 
Museum (Hoboken 2012) 4.

4 Peter Vergo, ‘Introduction’, in: idem (red.), 
New Museology (Londen 1989) 1-5, aldaar 3.

Afb. 2: Familiewapen van de Van Loons. 
Opvallend is vooral de afbeelding van drie zwarte 
mensen. Bron: Wikimedia Commons.
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schrijft, wordt steeds meer de praktijk: 
musea veranderen van tempels in fora, 
ze worden zogenaamde contact zones.5

   In dit artikel zal er gekeken worden 
naar een Nederlands museum dat een 
dergelijke verandering doormaakt. Aan 
de Amsterdamse Keizersgracht staat het 
voormalige woonhuis van de familie Van 
Loon. Willem van Loon was in 1602 
een van de medeoprichters van de VOC 
en ook zijn nazaten hebben veel invloed 
gehad op de Nederlandse geschiedenis. 

‘We gaan de familie 
Van Loon niet aan de 
schandpaal nagelen.’
Het museum zag tot voor kort geen 
educatieve rol voor zichzelf weggelegd. 
De vorige museumdirecteur Tonko 
Grever, die van 2001 tot 2018 het mu-
seum leidde, zag het als kerntaak om het 
huis in zijn natuurlijke context te laten 
zien, ‘maar een waarschuwingsbord op 
de gevel dat dit huis is gebouwd met 
bloedgeld – dat gaat niet gebeuren. We 
gaan de familie Van Loon niet aan de 
schandpaal nagelen.’6

   Deze houding is onder de nieuwe mu-
seumdirecteur, Gijs Schunselaar, ver-
anderd. Afgelopen oktober is er in het 
museum een tentoonstelling geopend 
over de nazaten van Van Loon en de rol 
die zij hebben gespeeld in de Surinaam-

5 Cameron, ‘The Museum, a Temple or a 
Forum’, 21.

6 Sophia Zürcher, ‘Directeur Museum Van 
Loon: “Ook het ongemakkelijke verhaal moet 
verteld”, Het Parool, (versie 7 mei 2019) htt-
ps://www.parool.nl/amsterdam/directeur-mu-
seum-van-loon-ook-het-ongemakkelijke-ver-
haal-moet-verteld~bc59962f/ (geraadpleegd op 
13 juni 2019).

se plantageslavernij. Dat is een goede 
ontwikkeling. De tentoonstelling is ge-
opend op een moment dat er in het pu-
blieke debat veel aandacht is voor musea 
en de rol die zij spelen in het vertellen 
van onze koloniale geschiedenis. In dit 
korte onderzoek zal er dieper worden 
ingegaan op de omslag die dit museum 
heeft doorgemaakt. Het zal een museale 
geschiedenis zijn, waarin duiding wordt 
gegeven aan de weg die het museum 
heeft ingeslagen. Er wordt dus niet al-
leen gekeken naar hoe het museum het 
verleden representeert, maar ook hoe 
het zichzelf ziet als culturele institutie. 
Aan de hand van deze museale geschie-
denis zal ik concluderend mijn eigen 
visie op de recente ontwikkeling van het 
museum geven.

Museum Van Loon in het verleden
Ondanks dat het museum zijn naam er 
aan dankt, waren de Van Loons niet de 
eerste bewoners van het pand aan de 
Keizersgracht. De eerste huurder van 
het huis was Ferdinand Bol, de bekende 
leerling van Rembrandt.7 Pas in 1884 
kwam het in handen van de familie Van 
Loon, die tegen die tijd al een flinke 
naam had in Amsterdam. Zoals eerder 
gezegd, was een van de telgen in 1602 
medeoprichter van de VOC en andere 
familieleden zijn bijvoorbeeld bur-
gemeester van Amsterdam geweest.8 
Waar andere musea altijd op zoek zijn 
naar nieuwe objecten om te kunnen 
exposeren  was dat voor Museum Van 

7 Website Van Loon, https://www.museum-
vanloon.nl/museum/huis (geraadpleegd op 1 
november 2019).

8 Website Van Loon, https://www.museum-
vanloon.nl/museum/familie-van-loon (geraad-
pleegd op 1 november 2019).
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Loon niet nodig. Alles bevond zich al in 
het huis. De collectie bestaat uit allerlei 
objecten die gedurende enkele eeuwen 
door de familie zijn vergaard.
   De laatste bewoner van het pand, 
Maurits van Loon, heeft er uiteindelijk 
voor gezorgd dat de collectie bewaard 
is gebleven. Hij richtte in 1960 de 
Stichting Van Loon op, die ertoe moest 
dienen om het familie-erfgoed voor 
toekomstige generaties te behouden. 
Het was in 1973 dat het huis zijn deu-
ren opende voor het publiek en daad-
werkelijk een museum werd. Het was 
ook toen dat de stichting een tweede 
doelstelling kreeg. Naast het behouden 
van de collectie moest de stichting ook 
zorgen voor ‘kennisname door het pu-
bliek van de geschiedenis van de familie 
Van Loon en hun plaats in de Amster-
damse gemeenschap en het leven in een 
18e eeuws woonhuis’.9

   Bij het betreden van het museum was 
het de bedoeling dat bezoekers een stap 
terug zouden zetten in de tijd om zo 
te beleven hoe het was om in vroegere 
jaren in Amsterdam te wonen. Dit sluit 
goed aan bij de toenmalige tendens bin-
nen de museologie, om met de woorden 
van Cameron te spreken: het museum 

9 Website Van Loon, https://www.museumvan-
loon.nl/museum/stichting-van-loon (geraad-
pleegd op 1 november 2019).

was een tempel waarin al het moois van 
vergane tijden werd getoond. Ook de 
eerder genoemde visie van Greven heeft 
dezelfde strekking. Die insteek is ech-
ter niet meer van deze tijd, zo stelt Nick 
Prior. Musea zijn de laatste jaren name-
lijk flink veranderd: er wordt bijvoor-
beeld nagedacht over manieren waarop 
musea zo sociaal-inclusief mogelijk 
kunnen zijn en kunnen samenwerken 
met de lokale bevolking.10 Ook Museum 
Van Loon is meegegaan in deze trend, 
met de opening van de tentoonstelling 
over het slavernijverleden van de familie 
zal blijken dat het museum in een transi-
tie zit, van een tempel naar een forum.

Een museum in transitie
Op zijn website verkondigt het muse-
um dat, om in VOC-termen te blijven, 
het een nieuwe koers gaat varen.11 Het 
museum, dat in eerste instantie alleen 
liet zien hoe men in de zeventiende en 
achttiende eeuw leefde, vervult onder 
de nieuwe directeur een andere rol.

‘Het museum vertelt 
vele verhalen, ook de 
ongemakkelijke.’
Het maakt de expliciete keuze om ‘voor 
minstens de helft van zijn programme-
ring een podium te geven aan stemmen 
en creatieve uitingen die kunnen bijdra-
gen aan de erkenning van andere gelui-

10 Nick Prior, ‘A question of perception: 
Bourdieu, art and the postmodern’, The British 
Journal of Sociology 56 (2005) 1, 123-139, 
aldaar 130.

11 Website Van Loon, https://www.museum-
vanloon.nl/nieuws (geraadpleegd op 17 oktober 
2019).

Afb. 3: Schilderij van de familie Van Loon. Adri-
aan de Lelie, 1786. Bron: Wikimedia Commons.
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den’.12 Het museum is op weg naar een 
nieuwe balans, passend bij de ‘veelkleu-
rige samenleving die we zijn’.13 Schun-
selaar neemt het woord ‘omslag’ in de 
mond, en dat is zeer toepasselijk voor 
deze situatie. De koerswijziging kan 
misschien het beste worden omschre-
ven als een draai van honderdtachtig 
graden. Waar het museum eerst geen 
educatieve rol voor zich zag weggelegd, 
wordt die rol nu juist omarmd.
Dat de helft van de programmering zal 
bestaan uit het bieden van een podium 
aan andere geluiden betekent dat de 
tentoonstelling over Suriname nog maar 
een begin is. Met een korte blik op deze 
tentoonstelling wordt de koerswijzi-
ging direct duidelijk. Het doel van de 
tentoonstelling is namelijk het vertellen 
van een inclusieve geschiedenis over 
de rol die de familie Van Loon heeft 
gespeeld in de plantageslavernij. Dat 
betekent dus dat het museum, zoals het 
voorheen wel deed, geen eenzijdig per-
spectief wil bieden. In de tentoonstel-
ling zullen acht historische personages 
centraal staan, van tot slaafgemaakten in 
Suriname tot welgestelde consumenten 
in Amsterdam. Elk van die personages 
zal binnen de tentoonstelling worden 
toegelicht aan de hand van portretten, 
voorwerpen of documenten.14

   De representatie die het museum van 
dit verleden geeft, is dus heel anders 
dan hoe het museum normaliter te 

12 Ibidem.

13 Ibidem.

14 Website Museum Van Loon, ‘Samen verhalen 
vertellen. Aan de Surinaamse grachten - Van 
Loon & Suriname (1728-1863)’, https://www.
museumvanloon.nl/suriname (geraadpleegd op 
15 juni 2019).

werk ging. Eerder werd er simpelweg 
getoond hoe de gegoede burgerij leefde 
in tijden van economische hoogcon-
junctuur. Dat het museum nu een 
dergelijke transformatie doormaakt, 
hangt in eerste instantie samen met het 
feit dat er een nieuwe museumdirecteur 
is. Deze interpreteert het zelf zo: ‘We 
kunnen het verloop van de geschiedenis 
niet veranderen, maar hoe we daar met 
z’n allen mee omgaan wél.’15 Wat hem 
betreft is een onderdeel daarvan dat het 
museum vele verhalen vertelt, ook de 
ongemakkelijke. Dat verhalen vertellen 
sluit goed aan bij het boek van David 
Dean, die stelt dat het bij zogenaamde 
‘concept-oriented’ tentoonstellingen 
niet zozeer draait om wat er tentoon-
gesteld wordt, maar welke boodschap 
het museum met de tentoonstelling wil 
overbrengen.16

   Dit is echter niet het enige waarin het 
museum een omslag doormaakt. Naast 
dat het een educatieve rol aanneemt, 
situeert het zichzelf ook centraler in de 
samenleving. Het debat dat de nieuwe 
museumleiding probeert aan te wakke-
ren met de tentoonstelling over Surina-
me wil zij namelijk breder trekken dan 
het museum zelf. Om dit te doen werkt 
het museum samen met Imagine IC, 
een instelling die haar oorsprong vindt 
in de Amsterdamse Bijlmer. Het moge 
duidelijk zijn dat door samen te werken 
met een instelling uit deze wijk, Muse-
um Van Loon nogmaals hun inclusivi-
teitsstreven wil benadrukken. Imagine 
IC heeft als doel het culturele erfgoed 

15 Zürcher, ‘Directeur Museum Van Loon: 
“Ook het ongemakkelijke verhaal moet verteld”’.

16 David Dean, Museum Exhibition: Theory 
and Practice (Londen 2002) 4.
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uit te breiden door het dagelijkse leven 
van de stad te documenteren.17 Door 
de samenwerking met deze instelling 
wordt het buurtnetwerk ertoe gezet om 
in gesprek te gaan over de tentoonstel-
ling. Via deze weg kan dit netwerk dan 
zijn invloed uitoefenen op de expositie 
door bijvoorbeeld mede te bepalen hoe 
deze eruit komt te zien. 
   Een andere manier waarop het muse-
um laat zien dat het een andere weg is 
ingeslagen, is het feit dat ze de handen 
ineen hebben geslagen met gastcura-
tor Marian Duff. Deze onafhankelijke 
curator, die eerder ook werkzaam was 
voor Ons’ Lieve Heer op Solder, heeft 
haar wortels liggen in Suriname en 
Frans-Guyana en is een nazaat van de 
tot slaafgemaakten van destijds.18 Dat 
het museum samenwerkt met iemand 
met die achtergrond geeft duidelijk aan 
hoe graag het museum wil laten zien 
dat het bezig is met een omslag van een 
‘eurocentrisch perspectief naar een 
meerstemmig geluid’.19

         
Van tempel naar forum
Musea zijn niet alleen de plekken waar 
iets wordt geleerd over de geschiedenis, 
ze bepalen ook hoe we met die geschie-
denis omgaan. Aangezien het vertellen 
van een geschiedenis altijd een kwestie 
van in- en uitsluiting is, ligt er voor het 

17 Website Imagine IC, ‘Over ons’, http://
www.imagineic.nl/content/over-ons (geraad-
pleegd op 19 juni 2019).

18 Kester Freriks, ‘Rijkdom en uitbuiting in één 
expositie’, NRC, 10 oktober 2019, https://
www.nrc.nl/nieuws/2019/10/10/rijk-
dom-en-uitbuiting-in-een-expositie-a3976187 
(geraadpleegd op 17 oktober 2019).

19 Freriks, ‘Rijkdom en uitbuiting in één 
expositie’.

museum een taak om hier zorgvuldig 
mee om te gaan. Dat geldt ook voor mu-
sea die pretenderen enkel het verleden 
zelf te representeren door bijvoorbeeld 
te laten zien hoe gegoede Amsterdamse 
burgers leefden in de achttiende eeuw. 
Ook deze musea maken een keuze in de 
verhalen die ze wel vertellen en verhalen 
die niet worden verteld. Door bijvoor-
beeld de familiegeschiedenis van de 
Van Loons enkel te betrekken op hun 
Amsterdamse leven, wordt hun invloed 
in de plantageslavernij in Suriname aan 
de kant gezet.

Musea bepalen hoe we 
met de geschiedenis 
omgaan.
Dat dit verleden onder de nieuwe muse-
umdirecteur wel wordt verteld, is mijns 
inziens een goede zaak en sluit daar-
naast ook aan bij de algehele tendens 
binnen de museumwereld. De krant 
hoeft maar open te worden geslagen en 
de artikelen over musea die bepaalde 
termen in de ban doen, of een inclusie-
vere geschiedenis willen vertellen vlie-
gen je om de oren. De meningen over 
dit soort veranderingen zijn verdeeld, 
maar de manier waarop Museum Van 
Loon deze verandering doorvoert is te 
prijzen. Beiden verhalen zullen nu wor-
den verteld zodat bezoekers zelf kunnen 
invullen wat voor familie de Van Loons 
zijn geweest. Daarnaast blijft het muse-
um ook niet zitten in zijn ivoren toren, 
het gaat de straat op en vraagt actief om 
inbreng vanuit de bevolking. Daarnaast 
moet ook worden gezegd dat er simpel-
weg een groter publiek wordt aange-
sproken met de nieuwe tentoonstelling 
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en met de toename van de inkomsten 
hierdoor houdt het museum er zelf ook 
nog wat aan over. Zoals Museum Van 
Loon voorheen een tempel was, waar 
de weelde van de oud-Nederlandse adel 
werd tentoongesteld, is het onder de 
nieuwe museumdirecteur een forum ge-
worden: een contact zone waar iedereen 
met elkaar in discussie kan gaan over 
het wonderlijke dat geschiedenis heet.

Wiebe Reints (1998) is vierdejaars 
geschiedenisstudent in Utrecht. Na 
het doen van het verdiepingspakket 
‘De macht van cultuur’ is hij zich gaan 
richten op koloniale geschiedenis en dan 
met name op de rol die musea spelen 
in het vertellen hiervan. Ook het debat 
rondom teruggave van koloniale kunst 
ligt binnen zijn interessegebied.

Afb. 4: Achtertuin van Museum Van Loon. Op 
de achtergrond is het koetshuis te zien waar 
nu de tentoonstelling over Suriname is. Bron: 
Wikimedia Commons.
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hoe geschiedenis jij?

Afb. 1: Klimaatstaking in de VS op 15 maart 2019. Bron: Wikimedia Commons.

De duurzame kracht 
van de geschiedenis

Bart Blokland
Klimaatverandering en duurzaamheid zijn belangrijker dan ooit in het publie-
ke debat. Ook de Universiteit Utrecht houdt zich druk bezig met het verduur-
zamen van de universiteit. Historici houden zich echter amper met dit thema 
bezig. Waarom is dat eigenlijk? Moeten we dat niet veel meer doen? Hoe doen 
we dat dan en wat is de rol van historici in een debat dat volgens velen pas zo 
recent belangrijk is geworden? Bart Blokland schrijft over waarom milieuge-
schiedenis een plek verdient in het curriculum van de bachelor Geschiedenis.

Afgelopen mei schreef Leonard Rutgers 
het artikel ‘Het klimaat en de onder-

gang van het Romeinse Rijk’ waarin hij 
een kort overzicht geeft van de invloed 
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van klimaatverandering binnen het 
Romeinse Rijk. In de jaren 90 troffen 
onderzoekers diep in de ijskappen van 
Groenland een verhoogde concentratie 
lood- en koperdeeltjes aan. Deze ver-
hoogde concentratie bleek een gevolg 
te zijn van de grootschalige Romein-
se mijnbouw vanaf het begin van de 
christelijke jaartelling. Deze mate van 
luchtvervuiling ten tijde van het hoog-
tepunt van het Romeinse Rijk werd pas 
overtroffen na de Industriële Revolutie. 
Uiteindelijk had de Romeinse econo-
mie geen nadelig effect op de langere 
termijn, maar dat neemt niet weg dat het 
klimaat een belangrijke factor is gewor-
den voor oudheidkundigen die zich met 
het Romeinse Rijk bezighouden.1

Tot op heden is de 
relevantie van de 
geesteswetenschap-
pen echter vrij beperkt 
gebleven.
Leonard Rutgers is als hoogleraar Late 
Oudheid verbonden aan de Utrechtse 
Universiteit en hield zich in dit artikel 
bezig met een thema dat tegenwoordig 
voor veel studenten een belangrijke rol 
speelt: klimaatverandering. Zo heb-
ben de afgelopen tijd veel studenten 
deelgenomen aan de landelijke klimaat-
protesten, is duurzaamheid binnen veel 
studieverenigingen en medezeggen-
schapsraden opgenomen als belangrijk 
punt in beleidsplannen en beschikt 
de Universiteit Utrecht over haar 
eigen Green Office. De Green Office 

1 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/
het-klimaat-en-de-ondergang-van-het-romeinse-
rijk/ z.j. (geraadpleegd op 25 november 2019).

houdt zich voornamelijk bezig met het 
verduurzamen van de universiteit en het 
leven van studenten en werknemers. 
Ook op wetenschappelijk gebied wordt 
er binnen de Universiteit Utrecht veel 
aandacht besteed aan duurzaamheid en 
klimaatverandering, wat onder andere 
blijkt uit het aanbod van de bachelor 
Global Sustainability Sciences of de 
master Sustainable Development. Het 
blijft op bachelorniveau echter wel 
veelal beperkt tot bètastudies en wordt 
binnen de geesteswetenschappen nog 
niet gefaciliteerd.
   Het belang van onderzoek naar duur-
zaamheid en klimaat krijgt de laatste 
jaren een steeds breder draagvlak, 
zowel binnen als buiten de academische 
gemeenschap. De Sustainable Deve-
lopment Goals van de Verenigde Naties 
uit 2015 onderstrepen de noodzaak 
van duurzame ontwikkelingen en de 
behoefte aan actie.2 De Sustainable 
Development Goals bieden een breed 
scala aan thema’s die onderzocht kun-
nen worden vanuit alle disciplines. Tot 
op heden is de rol van de geestesweten-
schappen echter vrij beperkt gebleven, 
terwijl de geesteswetenschappen veel 
breder toepasbaar zijn. Juist ook de 
duurzaamheidskwesties kunnen enorm 
profiteren van de expertise binnen de 
geesteswetenschappen.
   De overtuiging dat de geesteswe-
tenschappen een grotere rol zouden 
moeten krijgen in de duurzaamheids-
kwesties wordt ook op een acade-
misch niveau gedeeld, zowel vanuit de 
geesteswetenschappen zelf als vanuit 

2 https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/sustainable-development-goals/  z.j. 
(geraadpleegd op 25 november 2019).
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de bètadisciplines.3 Hoewel door 
beide kanten het belang van de gees-
teswetenschappen in onderzoek naar 
duurzaamheid en klimaatverandering 
onderschreven wordt, wordt hier nog 
geen compleet beeld geschetst van de 
waarde die de geesteswetenschappen 
kunnen toevoegen aan het debat en hoe 
dit zich in de praktijk kan uiten. Om de 
overkoepelende waarde van de geestes-
wetenschappen te concretiseren, moet 
er een duidelijk beeld gevormd worden 
van wat er per geesteswetenschappelij-
ke discipline toegevoegd kan worden 
aan het onderzoek naar duurzaamheid 
en klimaatverandering.
   Slechts een klein gedeelte gedeelte 
van de studenten wordt in staat gesteld 
om onderwijs te volgen op het gebied 
van duurzaamheid en klimaatveran-
dering. Binnen een aantal (research)
masters komt milieugeschiedenis al wel 
aan bod, maar binnen de verschillende 
bachelors is er nog niet genoeg aan-
dacht voor. Voor de bachelor Geschie-
denis zou bijvoorbeeld  een keuzevak 
over milieugeschiedenis van grote 
toegevoegde waarde zijn.
   Binnen de geschiedwetenschap 
bestaat historisch onderzoek naar de 
natuurlijke omgeving van de mens 
al sinds het einde van de negentien-
de eeuw. Lange tijd werd de natuur 
binnen de geschiedwetenschap alleen 
als achtergrondfactor gebruikt om de 
menselijke geschiedenis beter te begrij-
pen. Pas sinds de opkomst van milieu-
geschiedenis sinds de jaren negentig, 

3 S. Lemmenager & S. Foote,  ‘The Sustainable 
Humanities’, PMLA 127 (2012) 3, 572-578;  
J. Fischer e.a., ‘Mind the Sustainability Gap’, 
Trends in Ecology and Evolution 22 (2007) 12, 
621-624.

wordt de natuur in haar volledige recht 
bestudeerd binnen de geschiedenis. 
In 2003 schreef J.R. McNeill over de 
toenmalige staat van milieugeschiedenis 
en het belang ervan. McNeill schrijft dat 
de natuur niet alleen bestaat maar ook 
verandert, zowel vanuit de natuur zelf 
als vanuit menselijk handelen. Dit is 
een centraal uitgangspunt van milieu-
geschiedenis. Hierbij heeft de mens 
invloed op de natuur, maar beïnvloeden 
de veranderingen binnen de natuur op 
hun beurt ook weer de context van de 
menselijke geschiedenis.4

Het belang van 
onderzoek naar 
duurzaamheid en 
klimaat krijgt de 
laatste jaren een 
steeds breder 
draagvlak.
   De afgelopen paar jaar is er een aantal 
belangrijke werken verschenen waarin 
de toegevoegde waarde van milieuge-
schiedenis benadrukt wordt en waarin 
besproken wordt hoe historici en ande-
re geesteswetenschappers deze toege-
voegde waarde kunnen uiten binnen de 
wetenschap en het maatschappelijke de-
bat. Josua Howe concludeerde dat kli-
maatwetenschappers er niet in geslaagd 
zijn om het belang van klimaatverande-
ring en duurzaamheid goed weer te ge-
ven in de maatschappelijke en politieke 
debatten, waardoor er niet genoeg actie 
is ondernomen om klimaatverandering 
tegen te gaan. Hierin ziet Howe een 

4 J.R. McNeill, ‘Observations on the Nature and 
Culture of Environmental History’, History and 
Theory: Theme Issue (2003) 42, 5-43.
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belangrijke taak weggelegd voor gees-
teswetenschappers. Zij moeten ervoor 
zorgen dat het belang van deze thema’s 
wel aanslaat in de maatschappelijke en 
politieke debatten.5

   Twee recente bundels op het gebied 
van milieugeschiedenis bieden de hand-
vatten om deze debatten op de juiste 
manier aan te gaan. In de bundel Metho-
dological Challenges in Nature-Culture 
and Environmental History Research 
staan essays die de methodologische op-
lossingen bieden om lokale en relevante 
geschiedenissen van menselijke invloed 
op het klimaat te schrijven.6 De tweede 
bundel, The Anthropocene and the Glo-
bal Environmental Crisis, biedt hierbij 
de mogelijkheden om een link te creë-
ren  tussen lokale geschiedenissen en 
Global History. Deze nieuwe geluiden 
en benaderingen vanuit milieugeschie-
denis moeten de aankomende jaren een 
belangrijke bijdrage leveren in debatten 
over duurzaamheid en klimaatverande-
ring.7

   Binnen de bachelor Geschiedenis zou-
den een keuzevak, verdiepingspakket 
of zelfs minor over milieugeschiedenis  
op drie verschillende manieren een 
toegevoegde waarde bieden. Ten eerste 
kan deze specialisatie ervoor zorgen 
dat historici in spe ook vanuit hun 
discipline een waardevolle wetenschap-

5 J. Howe, Behind the Curve: Science and the 
Politics of Global Warming (Oxford 2014).

6 J. Thorpe, S. Rutherford & L.A. Sandberg, 
Methodological Challenges in Nature-Culture 
and Environmental History Research (Londen 
en New York 2017).

7 C. Hamilton, F. Gemenne & C. Bonneuil 
(red.), The Anthropocene and the Global 
Environmental Crisis. Rethinking Modernity in a 
New Epoch (Londen en New York 2015).

pelijke toevoeging kunnen bieden aan 
duurzaamheidsvraagstukken binnen de 
wetenschap. Hierin kunnen zij thema’s 
onderzoeken die niet aan bod komen 
binnen de bètadisciplines, maar die wel 
zeer relevant zijn. Ten tweede kunnen 
studenten zich beter voorbereiden op 
de maatschappelijke en politieke de-
batten, met de bovengenoemde boeken 
en bundels als uitgangspunt. Hierdoor 
zouden zij als historici ook hun waarde 
kunnen tonen buiten de academische 
wereld. Tot slot zou de Universiteit 
Utrecht hiermee de grote interesse van 
studenten om zich met duurzaamheid 
bezig te houden kunnen faciliteren 
en doortrekken naar de academische 
wereld.  

Bart Blokland is momenteel student 
bij de Researchmaster Ancient Studies. 
Vorig jaar heeft hij de bachelor Geschie-
denis in Utrecht afgerond en volgde toen 
het interdisciplinaire vak Duurzaam-
heid als Wereldbeeld. Tijdens dit vak 
ontdekte hij dat er nog veel winst op 
wetenschappelijk gebied te behalen was 
voor de geesteswetenschappen op het 
gebied van duurzaamheid. 
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ARTikel

De Wieringermeerpolder
Hoe de eugenetica een unieke rol had 

bij de kolonisatie van een polder 

Wieger Lagerveld 
In dit artikel toont Wieger Lagerveld aan dat de rol van eugenetica omtrent de 
kolonisatie van de Wieringermeerpolder een uitzondering voor de eugeneti-
sche beweging in Nederland was. Centraal in dit artikel staat een onderscheid 
tussen wetenschappelijke en politieke omgang/gebruik van eugenetica. 
Vervolgens wordt aangetoond dat het werk De Haarlemmermeer als koloni-
satiegebied (1925) van de socioloog Henri Nicolaas ter Veen als wetenschap-
seugenetica moet worden gezien. Dit werk vormde de basis voor het beleid 
omtrent de kolonisatie van de drooggelegde Wieringermeerpolder, waarmee 
er een unieke adviserende en invloedrijke rol voor de wetenschappelijke eu-
genetica was weggelegd. 

Afb. 1: ‘Plan voor de verkaveling van de Wieringermeer’ (1929). Bron: Archief Alkmaar Commons. 
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In tegenstelling tot landen als Zwe-
den en de Verenigde Staten zijn er in 
Nederland nooit eugenetische wetten 
aangenomen.1 Met eugenetica wor-
den het onderzoek, de studies en de 
maatregelen bedoeld die ernaar streven 
de genetische samenstelling van een 
volk in kaart te brengen, en eventueel 
te verbeteren. Ondanks het gebrek aan 
politieke maatregelen, ontstonden er in 
Nederland tussen 1900 en 1930 ver-
schillende eugenetische clubs die voor-
namelijk uit wetenschappers, artsen en 
politici bestonden. In 1923 besloten 
drie verenigingen samen verder te gaan 
als het Comité van Samenwerkende Or-
ganisaties voor Erfelijkheidsonderzoek 
bij de Mens.2 Onder leiding van de arts 
Marianne van Herwerden (1874-1934) 
verenigde dit comité zich in 1930 met 
andere eugenetische organisaties in de 
Nederlandsche Eugenetische Federa-
tie.3

   De eugenetische beweging in Neder-
land tussen 1918 en 1940 is ondanks 
haar organisatiedrang niet als succesvol 
beschreven. Zo stelt historicus Jan 
Noordman in zijn werk Om de kwaliteit 
van nageslacht (1989) dat de eugene-
tische beweging slechts een ‘marginaal 
cultureel fenomeen’ was. Volgens 
Noordman is dit vooral te wijten aan het 
Nederlandse politieke landschap tussen 
1918 en 1940, dat hij als  ‘stabiel’ en 

1 Denah Sterks, ‘De rooms-katholieke kerk en 
eugenetica in Nederland: conflict of harmonie?’ 
(BA-scriptie, Radboud Universiteit 2015) 2.

2 Jan Noordam, Om de kwaliteit van het nage-
slacht: Eugenetica in Nederland 1900-1950 
(Nijmegen 1989) 96.

3 Noordam, Om de kwaliteit van het nageslacht, 
100-101.

‘constant’ beschrijft.4 De verzuiling van 
zowel de Nederlandse samenleving als 
politiek speelde hierin een belangrijke 
rol.5 Zo hadden de confessionele par-
tijen vrijwel de gehele periode tussen 
1918 en 1940 een meerderheid in de 
Tweede Kamer.6 Zowel de katholieken 
als protestanten stonden vanwege hun 
geloof negatief tegenover een dergelijke 
inmenging in het gezin, waarmee deze 
vorm van negatieve eugenetica werd 
afgekeurd.7 Door de sterke verzuiling 
ontbrak het bovendien aan politiek 
en maatschappelijk draagvlak voor 
een zuil-overstijgend concept als de 
eugenetica.8

   De drooglegging van Zuiderzeepol-
ders werd door eugenetici echter met 
veel belangstelling gevolgd en vormde 
een mogelijkheid voor de eugenetische 
beweging om onderzoek te doen en 
de resultaten ook toe te passen. Nieuw 
land betekende immers ook een nieuwe 
bevolking. De Wieringermeerpolder 
werd in 1930 als eerste drooggelegd. In 
zijn werk wijdt Noordman ook een kort 
stuk aan de rol van de eugenetica bij de 
kolonisatie van de Wieringermeerpol-
der. Hij komt hierin tot de conclusie 
dat de medisch-biologische selectie van 
de eerste bewoners, waarop eugenetici 
hoopten, niet plaatsvond, wat hen ver-
der zou brengen dan alleen het doen van 

4 Ibidem.

5 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland. 
Van de Opstand tot heden (Amsterdam 2012) 
281.

6 Wielenga, Geschiedenis van Nederland, 283.

7 Sterks, ‘De rooms-katholieke kerk en eugene-
tica in Nederland’, 4.

8 Noordam, Om de kwaliteit van het nageslacht, 
266-268.
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onderzoek. Hiermee past de rol van de 
eugenetica omtrent de Wieringermeer-
polder volgens Noordman in de algehe-
le Nederlandse eugenetische beweging, 
die met haar onderzoek een doodlopend 
pad bewandelt.9 In dit artikel betoog ik 
dat hiermee, ten eerste, tekort wordt 
gedaan aan de bestuurlijke situatie 
rondom de polder, waarin een interve-
niërende Nederlandse staat een voor die 
tijd ongewone taak op zich nam. Door 
ook de leiding over de invulling en kolo-
nisatie te houden, had de staat grote 
belangen bij het slagen van de Wierin-
germeerpolder: de overheid streefde 
actief naar het samenstellen van een 
‘modelbevolking’. Ten tweede wordt de 
rol van eugenetische ideeën veel kleiner 
gemaakt dan die daadwerkelijk was, 
wat duidelijk wordt aan de hand van het 
werk van de socioloog Henri Nicolaas 
ter Veen (1883-1949). De rol van 
eugenetica omtrent de kolonisatie van 
de Wieringermeerpolder was namelijk 
een uitzondering voor de eugenetische 
beweging in Nederland.
   Om dit aan te tonen is een duidelijke 
omschrijving nodig van het begrip 
eugenetica, dat in dit artikel centraal 
staat. Allereerst moet er bij het verho-
gen van de genetische samenstelling van 
een volk onderscheid worden gemaakt 
tussen positieve en negatieve eugene-
tica. Bij ‘positieve eugenetica’ worden 
individuen met gewenste eigenschap-
pen aangemoedigd voort te planten, 
waar met ‘negatieve eugenetica’ diege-
nen met ongewenste erffactoren wordt 
ontmoedigd, of zelfs verboden voort 
te planten. Daarnaast bestaat er voor 

9 Noordman, Om de kwaliteit van het nage-
slacht, 122-123.

eugenetici zelf een belangrijk verschil 
tussen politiek en wetenschappelijk 
met eugenetica bezig zijn. Zo maakt 
de Nederlandse eugenetica Marianne 
van Herwerden een onderscheid tussen 
het wetenschappelijke eugenetische 
onderzoek, en de eventueel daaruit 
voortvloeiende politieke maatregelen.10 

Er is een belangrijk 
onderscheid tussen 
politiek en 
wetenschappelijk met 
eugenetica bezig zijn.
In haar werk Erfelijkheid bij den 
mensch en eugenetiek (1926) stelt ze 
dat eugenetica een wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma is en zich dient 
te richten op het verzamelen van data 
over zichtbare kenmerken (fysiek) en 
onzichtbare kenmerken (mentaal) van 
lichaam en geest.11 Hiermee neemt Van 
Herwerden afstand van de politieke 
eugenetica die in Duitsland en Scan-
dinavië tot op vooroordelen gebaseer-
de eugenetische maatregelen heeft 
geleid.12  Van Herwerden was de meest 
vooraanstaande organiserende kracht in 
de Nederlandse eugenetica: haar inhou-
delijke werk kan dus als representatief 

10 Martijn van der Meer, ‘The Burden of Res-
ponsibility. Marianne Van Herwerden (1864-
1934), her Plastic Heredity Theory, Apolitical 
Eugenics and Fears for Physical Degeneration’ 
(ongepubliceerd onderzoekspaper, Universiteit 
Utrecht 2019) 1-23.

11 Marianne van Herwerden, Erfelijkheid bij 
den mensch en eugenetiek (Amsterdam: 2e druk, 
1929) 347.

12 Van Herwerden, Erfelijkheid bij den mensch 
en eugenetiek, 368.
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gezien worden voor de eugenetische 
beweging in Nederland. Om die reden 
moet dit historische onderscheid tussen 
wetenschappelijke en politieke eugene-
tica als uitgangspunt worden genomen 
voor het bestuderen van de eugeneti-
sche beweging in Nederland - iets wat 
Noordman over het hoofd heeft gezien, 
maar ik in dit artikel wel centraal stel. 
 
De Wieringermeerpolder
De Wieringermeerpolder werd in 1930 
drooggelegd door de Nederlandse staat. 
In tegenstelling tot de drooglegging 
van het Haarlemmermeer in 1854 
bleef de op de zee gewonnen grond 
ook na het droogleggen in bezit van de 
staat.13 De Nederlandse overheid zag 
de Wieringermeerpolder als een goede 
mogelijkheid om te experimenteren 
als interveniërende staat. Dit past in 
een interbellum waarbinnen westerse 
overheden nadachten over wat de taken 
van een staat zouden moeten zijn. 
Na de Tweede Wereldoorlog zou het 
project van de Wieringermeerpolder 
een voorbeeld en ervaring blijken te zijn 
voor een steeds meer in de samenleving 
ingrijpende Nederlandse overheid.14 
Om de invulling en kolonisatie van 
de polder gestalte te geven, stelde de 
overheid op 9 april 1930 de Voorlopige 
Directie van de Wieringermeer in. De 
driekoppige directie mocht besluiten 
nemen over elk aspect omtrent de 

13 A.M.C. Van Dissel, 59 jaar eigengereide 
doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wie-
ringermeer: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 
1930-1989 (Lelystad 1991) 31.

14 Liesbeth van de Grift, ‘On New Land a New 
Society: Internal Colonisation in the Netherlands 
1918-1940’, Contemporary European History 
22 (2013) 4, 609-626, aldaar 623.

invulling en kolonisatie van de polder. 
Hierbij hoefde zij alleen verantwoor-
ding af te leggen aan de minister van 
Financiën.15 De rol van grondbezitter 
bracht voor de Nederlandse staat wel 
verantwoordelijkheden en risico’s met 
zich mee. De risico’s van de onderne-
ming werden alleen maar groter door 
de economische crisis begin jaren 
dertig, die ontstond na de beurskrach in 
1929.16 Er was de staat dan ook veel aan 
gelegen om de kans van slagen zo groot 
mogelijk te maken. Het selecteren en 
aantrekken van de ‘beste’ kolonisten en 
het creëren van een uitgebalanceerde 
samenleving in de polder waren hier-
voor essentieel.17

Om tot een ‘model-
bevolking’ te komen 
werd op verschillende 
aspecten geselecteerd.
Deze selectie van kolonisten voor het 
samenstellen van een ‘modelbevolking’ 
werd ook uitgevoerd onder leiding van 
de Voorlopige Directie. Om tot een 
‘modelbevolking’ te komen, werden 
verschillende groepen op verschillende 
aspecten geselecteerd. Zo werden de 
landarbeiders, voor wie een belangrijke 
rol werd verwacht bij de maatschappelij-
ke opbouw van de polder, geselecteerd 
op basis van hun vakbekwaamheid, 
gezondheid van het gezin, leeftijd, 
provincie en de kwaliteiten van de 

15 Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in 
Flevoland, 43-45.

16 Ibidem, 31.

17 Van de Grift, ‘On New Land a New Society’, 
616-617.
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huisvrouw.18 Bij de selectie van pach-
ters van de boerderijen werd gelet op 
kapitaalbezit, bekwaamheid als boer, 
samenstelling van het voormalige boe-
renbedrijf, gezinsomstandigheden en 
de gezondheid.19 De laatste groep, die 
te boek stond als de middenstanders, 
werd alleen op hun financiële situatie 
beoordeeld.20

   Ook Noordman erkent dat er een 
selectie van kolonisten heeft plaatsge-
vonden. Hij wijst echter op het feit dat 
er niet naar de erfelijke gezondheid van 
kolonisten is gekeken. Dat was ook niet 
mogelijk, aangezien van de medische 
keuring sowieso weinig terecht kwam 
vanwege het ontbreken van een centrale 
medische dienst, aldus Noordman. Zo 
komt Noordman dus tot zijn conclu-
sie dat, vanwege het ontbreken van 
onderzoek naar erfelijkheid aspecten 
onder mogelijke bewoners, de eugene-
tica geen rol speelde bij de kolonisatie 
van de Wieringermeerpolder.21 Deze 
conclusie laat echter zien dat Noordman 
zich alleen richt op daadwerkelijke 
eugenetische maatregelen en criteria 
die kenmerkend zijn voor politieke 
eugenetica. Aan de hand van de socio-
loog H.R. ter Veen en zijn werk zal in 
paragraaf twee daarentegen blijken dat 
eerder wetenschappelijk eugenetisch 
onderzoek al een rol had gespeeld bij de 
kolonisatie van de Wieringermeerpol-
der en de oorzaak was voor het feit dat 

18 Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in 
Flevoland, 98.

19 Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in 
Flevoland, 100.

20 Ibidem, 101.

21 Noordman, Om de kwaliteit van het nage-
slacht, 122-123.

er überhaupt een selectie plaatsvond. 
 
Henri Nicolaas ter Veen
Henri Nicolaas ter Veen (1883-1949) 
was een Nederlandse socioloog en 
geograaf. Hij promoveerde aan de 
Universiteit van Amsterdam onder 
begeleiding van Sebald Rudolf Stein-
metz (1862-1940), de eerste hoogle-
raar sociologie in Nederland, met zijn 
proefschrift De Haarlemmermeer als 
kolonisatiegebied, dat in 1925 als boek 
gepubliceerd werd.22 Zijn begeleider 
Sebald Steinmetz kwam in 1908 als 
eerste in Nederland met expliciete 
eugenetische voorstellen. Dit waren 
voornamelijk maatregelen die grote 
gezinnen moesten stimuleren door 
bijvoorbeeld de hoeveelheid loon af te 
laten hangen van de gezinsomvang.23 
Dit voorbeeld van een positieve eugene-
tische maatregel is er tegelijk ook een 
van politieke aard. Ter Veen bevond 
zich in tegenstelling tot zijn leermees-
ter in de wetenschappelijke tak van de 
eugenetica. Hoewel Ter Veen zichzelf 
niet zag als ‘eugeneticus’, kan zijn werk 
De Haarlemmermeer als kolonisatiege-
bied: proeve eener sociaal-geografische 
monographie (1925) wel als voorbeeld 
van een wetenschappelijke eugeneti-
sche studie worden gezien.24

   Een belangrijke reden voor Ter Veen 

22 W.F. Heinemijer, 50 jaar actief achter de 
Afsluitdijk: Jubileumbundel ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de Stichting voor het 
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuider-
zeepolders, 1936-1986 (Zutphen 1986) 9.

23 H. Schellekens en R.P.W. Visser, De geneti-
sche manipulatie (Amsterdam 1987) 75.

24 H. N. ter Veen, De Haarlemmermeer als kolo-
nisatiegebied: Proeve eener sociaal-geographi-
sche monographie (Groningen 1925).
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om De Haarlemmermeer als kolonisa-
tiegebied te schrijven, was het adviseren 
van toekomstige droogleggingen, 
waaronder die van de Wieringermeer-
polder.25 In het werk staat de droogleg-
ging van het Haarlemmermeer tussen 
1849 en 1852 centraal. De voornaam-
ste reden voor die drooglegging was de 
dreigende overstroming.26 In tegen-
stelling tot het Wieringermeerproject 
liet de Nederlandse staat de kolonisatie 
van het nieuwe gebied over aan de vrije 
markt.27 Aan de hand van grote verza-
melingen gegevens en informatie over 
de eerste bewoners van het Haarlem-
mermeergebied beschrijft Ter Veen 
in wat voor droevige, primitieve en 
armoedige omstandigheden de kolonis-
ten zich bevonden.28 Daarnaast consta-
teert hij dat er grote verschillen waren 
tussen de bewoners. Zo was er volgens 
Ter Veen een groep ‘onontwikkelde 
Nederlanders met een gering saamho-
righeidsgevoel’.29 Ter Veen was ervan 
overtuigd dat dit deel van de kolonisten 
de ‘betere laag’ in de weg zat en stond 
dan ook positief tegenover hun vertrek 
uit het gebied: ‘Hun aanwezigheid zou 
het tempo van den socialen groei heb-
ben vertraagd, terwijl met hun uitstoo-
ten een belemmering verdwijnt, zoodat 
de nieuwe groep na het wegtrekken van 
der ongeschikten, den toekomst met 

25 H. N. Ter Veen, De Haarlemmermeer als 
kolonisatiegebied, inleiding.

26 Ibidem, 2.

27 Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in 
Flevoland, 31.

28 Ter Veen, De Haarlemmermeer als kolonisa-
tiegebied, 21.

29 Ibidem, 39.

meer vertrouwen kan tegemoet zien.’30

   Ter Veen brengt zo dus aan de hand 
van gegevens en informatie over de 
bevolking gradaties aan tussen verschil-
lende groepen. Dit maakt Ter Veens 
werk nog niet tot een wetenschappelijk 
eugenetisch werk. Zijn bestudering van 
de ‘geest’ en daarmee de onzichtbare 
kenmerken van de bewoners zorgen 
ervoor dat die verzamelde data ook 
worden gebruikt om kenmerken van 
lichaam en geest te beschrijven. Dit is 
een belangrijk kenmerk van de we-
tenschappelijke eugenetica zoals Van 
Herwerden die beschrijft. Ter Veen 
concludeert namelijk wel dat, ondanks 
de slechte omstandigheden, er uitein-
delijk een geschikte groep mensen 
overblijft in het Haarlemmermeerge-

30 Ibidem, 110.

Afb. 2: Prof. dr. H.N. ter Veen. Bron: Het Flevo-
lands Archief, Directie van de Wieringermeer, 
Potuyt.
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bied: ‘De eigenschappen toch, die bij 
de huidige Meerbevolking op te merken 
zijn en haar bestempelen tot een af-
zonderlijke groep, zijn dezelfde, welke 
alle gekoloniseerde volksgroepen ook 
in het nageslacht vertonen; ze zijn niet 
zoo zwaar, niet zo degelijk misschien, 
maat geestelijk bijzonder geschikt voor 
de huidige maatschappij.’31 Ter Veen 
komt in zijn wetenschappelijke werk 
dus tot de conclusie dat de ene men-
tale gesteldheid beter geschikt is voor 
kolonisten dan de ander. Diegenen 
met de juiste ‘geest’ blijven uiteindelijk 
wel over, maar Ter Veen betreurt wel 
dat ‘de geringe moreele en geestelijke 
ontwikkeling van een deel der eerste be-
volking een ernstig beletsel bleek voor 
een vollen uitgroei.’32

De ene mentale 
houding is beter 
voor kolonisten dan 
de ander.
   Het uiteindelijke advies van Ter Veen 
is dan ook bedoeld om die periode 
waarin de ‘goede laag’ afgeremd wordt 
door een laag met een ‘minder’ geschik-
te’ geest over te slaan. Ondanks dat 
uiteindelijk een goede groep is overge-
bleven van de eerste bewoners van het 
Haarlemmermeergebied, stelt Ter Veen 
dat een dergelijke periode, gekenmerkt 
door droevigheid en armoede, moet 
worden voorkomen. Dit is mogelijk 
door in eerste instantie al de juiste kolo-
nisten te selecteren. Om een dergelijke 
selectie uit te voeren was een nieuwe 

31 Ibidem, 247.

32 Ter Veen, De Haarlemmermeer als kolonisa-
tiegebied, 129.

rol van de Nederlandse staat nodig. De 
houding van ‘onverschillende zorge-
loosheid, welke de staat toonde’ na de 
drooglegging van het Haarlemmermeer 
was niet voor herhaling vatbaar. De 
staat zou zich bij de toekomstige droog-
gelegde Zuiderzee gronden veel meer 
moeten bekommeren om de invulling 
en kolonisatie van die gebieden, aldus 
Ter Veen.33

   Het proefschrift van Henri Nicolaas 
ter Veen en zijn adviezen voor latere 
drooggelegde gebieden werden erg 
serieus genomen. Al in 1926 werd door 
de minister van Waterstaat de Commis-
sie inzake het bestuderen van uitgifte 
der Zuiderzeegronden in het leven ge-
roepen, onder de naam commissie-Vis-
sering.34 Ter Veen werd zelfs secretaris 
van de commissie. De commissie-Visse-
ring adviseerde op basis van met name 
Ter Veens proefschrift over het Haar-
lemmermeer dat de Nederlandse staat 
ook na de drooglegging verantwoor-
delijk zou blijven voor de polder. De 
eerder beschreven Voorlopige Directie 
van de Wieringermeer voerde haar 
beleid over de Wieringermeerpolder 
vrijwel volledig op basis van het advies 
van de commissie-Vissering en daarmee 
het werk en de ideeën van Ter Veen.35

 
Conclusie
De Wieringermeerpolder was een inter-
ventie-experiment van de Nederlandse 
staat. Doordat ze eigenaar bleef van de 
op de Zuiderzee gewonnen grond, had 
de staat grote belangen bij het slagen 

33 Ibidem, 249.

34 Van Dissel, 59 jaar eigengereide doeners in 
Flevoland, 33.

35 Ibidem, 98.



  
  
  48

van het project. Vanwege de economi-
sche crisis begin jaren dertig groeiden 
de risico’s en daarmee de druk op een 
snelle opbouw van een succesvolle 
samenleving in de polder. Om dit te 
bewerkstelligen werd, op aanraden van 
de commissie-Vissering, teruggegrepen 
op het eerder geschreven adviserende 
werk De Haarlemmermeer als Kolonisa-
tiegebied van de socioloog en geograaf 
Henri Nicolaas ter Veen.

De staat moet zich 
meer bekommeren 
om de kolonisatie van 
drooggelegde 
gronden.
In dit onderzoek had Ter Veen gro-
te hoeveelheden gegevens, data en 
informatie verzameld over de eerste 
bewoners van het drooggelegde Haar-
lemmermeer. Bovendien had hij de 
geschiktheid van de bewoners vooral 
bepaald aan de hand van hun mentale 
houding, volgens Ter Veen ook wel hun 
‘geest’. Ondanks dat Ter Veen geen 
uitgesproken eugeneticus was, past dit 
onderzoek wel in de door Nederlands 
belangrijkste eugenetica Marianne van 
Herwerden beschreven eugenetische 
traditie die vrij theoretisch van aard 
was. Op basis van dit wetenschappelijke 
eugenetische onderzoek gaf Ter Veen 
advies voor latere droogleggingen, zoals 
het selecteren van kolonisten en de 
grote rol bij de invulling en kolonisatie 
van de nieuwe polders van de staat. 
   Doordat Ter Veens onderzoek en de 
daaraan verbonden adviezen als basis 
dienden voor het daadwerkelijke beleid 
na de drooglegging van de Wieringer-

meerpolder, was de rol van eugenetica 
hier anders dan de door Noordmans 
beschreven landelijke eugenetische 
beweging. Er was een belangrijke 
en fundamentele rol weggelegd voor 
een onderzoek dat past binnen de 
wetenschappelijke eugenetica. Het 
bleef niet bij Ter Veens onderzoek en 
dataverzameling, maar zijn conclusies 
en adviezen werden tot beleid gemaakt. 
Dit zorgde ervoor dat wetenschappelijk 
eugenetisch onderzoek en de resultaten 
daarvan gebruikt werden en invloed 
hadden door te dienen als adviserende 
partij. Hiermee was de rol die weten-
schappelijke eugenetica speelde bij de 
kolonisatie van de Wieringermeerpol-
der uniek.

Wieger Lagerveld is derdejaars geschie-
denisstudent. Hij volgde het verdie-
pingspakket over Europese politieke 
geschiedenis. Momenteel doet hij een 
minor binnen de culturele antropolo-
gie en begint hij aan het schrijven zijn 
scriptie.

Het marxistisch complot
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voorzet

Het marxistisch complot

Ineens waren ze daar: stickers met daarop de tekst ‘U bent voorgelogen’. Op 
lantaarnpalen, stoplichten, verkeersborden; overal in Utrecht vond je ze. Daar-
onder stond in grote gele letters: ‘De aarde is plat’. Het was bijna onmogelijk 
om op en neer naar de supermarkt te gaan zonder de confronterende bood-
schap ergens tegen te komen.

Melle Meijer

Het is een mooi voorbeeld van de alom-
tegenwoordigheid van complottheorie-
en. Of het nu gaat om radicale varian-
ten, zoals het geloof dat de aarde plat 
is, of meer mainstream-overtuigingen, 

zoals dat klimaatverandering een linkse 
hoax is; we zijn slechts een paar klikken 
of een paar straten verwijderd van de 
meest bizarre opvattingen. Ook in de 
politiek en de media is dit soort ideeën 
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ruimschoots vertegenwoordigd.
   We zijn als weldenkende historici vaak 
geneigd om dit soort ideeën te bezien 
in een contrast met de échte weten-
schap. Wat complotdenkers doen, heeft 
volgens die overtuiging niets te maken 
met kennisvergaring. Complotdenkers 
zijn goed voor vermakelijke internet-
filmpjes, zo wordt gedacht, maar laat 
het echte denkwerk maar aan ons, de 
wetenschappers, over.

We zijn slechts 
een paar klikken 
verwijderd van de 
meest bizarre 
opvattingen.
Die overtuiging is goed te begrijpen. 
Ten eerste zijn internetfilmpjes over 
complotdenkers  inderdaad zeer verma-
kelijk. Daarnaast zijn veel complotthe-
orieën inderdaad niet wetenschappelijk 
in de strikte zin van het woord: com-
plottheorieën vallen buiten alle institu-
ten, er is zelden een coherente set aan 
methoden voor onderzoek en er wordt 
nooit gedaan aan falsificatie.
   Toch denk ik dat de dichotomie tussen 
wetenschap en complottheorieën 
minder evident is dan we doorgaans 
denken.
   Complotdenken wordt namelijk 
gekenmerkt door een ongekend grote 
nieuwsgierigheid, waar veel weten-
schappers nog een puntje aan kunnen 
zuigen. Neem bijvoorbeeld het geloof 
in de platte aarde, de moeder aller 
complottheorieën. De mensen die dit 
geloof aanhangen hebben zichzelf als 
doel gesteld om niets, maar dan ook 
echt niets, voor waar aan te nemen, en 

vanuit die radicaal sceptische positie de 
wereld om hen heen te onderzoeken. 
Dat is niet bijzonder efficiënt, maar het 
maakt deze stroming, in ieder geval qua 
insteek, behoorlijk wetenschappelijk. 
De uitvoering daarentegen laat uiter-
aard wel te wensen over (zie voor een 
perfect voorbeeld daarvan de slotscène 
van de documentaire Behind the Curve, 
te vinden op Netflix).
   Maar het is niet alleen zo dat complot-
denken wellicht wetenschappelijker van 
inborst is dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Ook in de wetenschap is com-
plotdenken soms aanweziger dan we 
eigenlijk graag zouden willen. Als we 
een complot definiëren als een wereld-
beeld waarin een kleine groep mensen 
moedwillig de rest van de (wereld)
bevolking voor het lapje houdt, dan 
wordt het onderscheid tussen bepaal-
de wetenschappelijke stromingen en 
complottheorieën plotseling een stuk 
vager. Let wel: dit geldt vooral voor de 
geesteswetenschappen en de sociale 
wetenschappen. 

Complotdenkers 
zijn slechts goed 
voor vermakelijke 
internetfilmpjes, zo 
wordt gedacht.
   Een goed voorbeeld is het marxisme, 
vooral de moderne varianten daarvan. 
Volgens marxisten zoals Gramsci, 
Marcuse en Fanon wordt het klassenbe-
wustzijn van het proletariaat onderdrukt 
door een ‘falsche Bewußtsein’. Dat 
bewustzijn, gecreëerd door de bour-
geoisie, is volgens marxisten bedoeld 
om het arbeidersbewustzijn te bedwel-



  51

men met een paar weken vakantie per 
jaar en de ‘vrijheid’ om de kleur van je 
iPhone te kiezen. Door de illusie van 
opwaartse sociale mobiliteit zullen de 
arbeiders zich nooit bewust worden van 
hun structurele onderdrukking, en dus 
nooit tot een revolutie komen. Het zou 
eigenlijk zo op een sticker kunnen.

In de wetenschap 
is complotdenken 
aanweziger dan we 
eigenlijk zouden 
willen.
   Hoe onderscheidt zo’n neomarxi-
stische theorie zich precies van een 
complottheorie? Die vraag schuif 
ik graag door naar de auteur van de 
Tegenzet. Misschien is het wel helemaal 
niet zo erg dat complottheorieën en 
wetenschap soms wat meer op elkaar 
lijken dan we doorgaans denken. Van 
hun nieuwsgierigheid - en natuurlijk 
van die leuke internetfilmpjes -  kunnen 
wetenschappers in ieder geval nog veel 
leren. 
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recensie

Voorbestemd om in 
beweging te zijn

Afb. 1: De foto van het Troödosgebergte, met daarvoor onder andere de leeuw en sfinx. Bron: Rijksmuse-
um van Oudheden, persfoto.

Het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden pakt uit met de nieuwe win-
tertentoonstelling: ‘Cyprus - eiland in 
beweging’. Aanzet ging naar Leiden 
voor de speciale persbezichtiging en 
zag daar een geslaagd verhaal. ‘Cyprus 
is voorbestemd om in beweging te zijn’, 
zo opent conservator Ruurd Halbertsma 
de lezing voor de aanwezige pers. Die 

Bram Benthem
gedachte sluit aan bij de veranderende 
museologische benadering van Cyprus. 
Al vanaf Herodotos werd het land ge-
karakteriseerd aan de hand van termen 
als ‘smeltkroes’. Nu is ‘beweging’ het 
nieuwe zwart geworden: een lange 
reis, van Assyrisch naar Egyptisch, van 
Perzisch naar Grieks en ook nog door 
naar Romeins.
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   Aan het begin van de museumreis 
verwelkomt een standbeeld van Aphro-
dite de bezoeker. De objecten van haar 
eiland weerspiegelen een grote ver-
scheidenheid: een religieus terracotta-
model met stierenkoppen, een Myceen-
se krater van aardewerk of een Romeins 
mozaïek. Samen bespreken deze objec-
ten vijf verschillende thema’s: beweging 
van mensen, van goederen, van ideeën, 
van leven en ín de kunst. Deze verdeling 
is overzichtelijk en rustig. Ze maakt dat 
de bezoeker de vele objecten en teksten 
goed tot zich kan nemen, zonder de 
draad kwijt te raken.

‘Beweging’ is het 
nieuwe zwart 
geworden.
Die draad wordt bewaakt door een 
aantal imposante en schitterende foto’s 
op de muren, verzorgd door Natascha 
Libbert. De tentoonstelling laat daar-
mee ook het natuurlijk erfgoed van het 
eiland zien. Het is niet zo dat het plaat-
sen van een beeld van de held Asklepios 
voor een foto de bezoeker zich direct 
in Cyprus doet wanen, maar de esthe-
tische waarde is hoog. Met name het 
beeld van het Troödosgebergte achter 
een schitterende sfinx en leeuw zal 
de bezoeker even doen stilstaan. Ook 
wordt er in ‘Cyprus’ gebruikgemaakt 
van film. Deze letterlijke beweging 
vormt een spannend decor. De projec-
ties van bubbelend water en zwiepend 
gras bieden een mooie achtergrond 
aan kleine stenen bootjes en agrarische 
gebruiksvoorwerpen.
   De tentoonstelling moet een ‘dubbele 
verhaallijn’ hebben: naast de geschie-

denis van Cyprus zelf moet het Cypri-
otische archeologische bedrijf ook de 
aandacht krijgen. Dat is, kort gezegd, 
mislukt. Het is wel degelijk aanwezig, 
maar de bezoeker moet goed zoeken 
om dit verhaal ook te vinden: te goed, 
eigenlijk. Dit minder spannende verhaal 
is kleiner weergegeven, met veel meer 
tekst dan objecten. Als het de bezoeker 
al opvalt, dan zal de neiging om door te 
lopen vermoedelijk groot zijn. Dat is 
jammer, want het verhaal is wel degelijk 
interessant. Zo wordt ook de keerzijde 
van de prachtige foto’s en films dui-
delijk: ze trekken de aandacht, maar 
onttrekken die dus ook aan een ander 
verhaal. 
   Al met al is ‘Cyprus’ een toeganke-
lijke, overzichtelijke en interessante 
tentoonstelling. Ook al valt een belang-
rijk verhaal weg, de rijke geschiedenis 
van het eiland wordt overtuigend en met 
bravoure verteld. De gekozen objecten, 
begeleidende teksten en met name 
het schitterende beeldmateriaal zullen 
bezoekers van zeer divers pluimage een 
geslaagde introductie bezorgen. Het 
constant bewegende Cyprus zal mensen 
aantrekken en aanzetten tot denken. De 
tentoonstelling is daarom misschien wel 
het beste argument tegen Aristoteles’ 
concept van de ‘onbewogen beweger’. 

Op aanzet.wordpress.com is een uitge-
breidere versie van deze recensie te le-
zen. De tentoonstelling is nog te bezichti-
gen in het Rijksmuseum van Oudheden 
in Leiden tot en met 15 maart 2020.
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recensie

Middeleeuwse lichamen
Leven, dood en kunst in 

de Middeleeuwen

Larissa Biemond

De Middeleeuwen hebben onder het 
brede publiek vaak onterecht een 
slechte reputatie: de naam zelf geeft 
al aan dat dit tijdperk wordt geduid 
als ‘tussenperiode’, een overgang 
van de Oudheid naar de Renaissan-
ce. Uitspraken zoals ‘heksenjacht’ 
en ‘middeleeuwse praktijken’ tonen 
eveneens de negatieve connotaties van 
de Middeleeuwen onder de publieke 
opinie. In Medieval Bodies beschrijft 
de kunsthistoricus Jack Hartnell echter 
een ander beeld van de Middeleeuwen 
en hun perspectief op het leven, dood, 
het menselijk lichaam en ziektes van 
circa 300 tot 1500 na Christus. 
   Per hoofdstuk behandelt Hartnell 
een specifiek lichaamsdeel of aspect 
van het menselijk lichaam, beginnend 
met het hoofd en eindigend met de 
voeten. Tussendoor komen onder 
meer zintuigen, maag, huid, bloed, 
botten en genitaliën aan bod. Bij het 
desbetreffende lichaamsdeel betrekt hij 
vervolgens een breed scala aan aspecten 
van het middeleeuwse leven binnen de 
kunst-, cultuur- en sociale geschiede-

nis. Hartnell analyseert dus niet alleen 
de geschiedenis van de middeleeuwse 
geneeskunde, maar ook de toenmalige 
symbolische betekenis achter de ver-
scheidene lichaamsdelen . Bij de botten 
benoemt hij bijvoorbeeld het memento 
mori-gedachtegoed en bij het hart de 
middeleeuwse visies op liefde.

De Middeleeuwen 
hebben onder het 
brede publiek on-
terecht een slechte 
reputatie.
Hartnells kunsthistorische specialisatie 
komt ook naar voren in zijn analyse van 
middeleeuwse kunst, waarmee hij mid-
deleeuwse visies op het lichaam, leven 
en dood beter probeert te begrijpen. Zo 
opent hij elk hoofdstuk met een (kunst)
object dat iets met het betreffende 
lichaamsdeel te maken heeft, zoals een 
schilderij over de (mislukte) voetampu-
tatie van keizer Frederik III van Heilige 
Roomse Rijk in 1493, of een afbeel-
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Middeleeuwse lichamen
ding van een tandentrekking door een 
chirurgijn.
   Het belangrijkste thema binnen Me-
dieval Bodies blijft echter de middel-
eeuwse geneeskunde. Zo geeft Hartnell 
een overzicht van heersende theorieën 
over het lichaam die vaak werden 
ontleend aan  de Oudheid – zoals de 
humeurenleer van Galenus – en gaat 
hij in op de nieuwste medische ontwik-
kelingen uit die periode, zoals huid-
transplantaties van de bovenarm naar de 
neus. Ook religie bleef een significante 
rol spelen: niet zelden werden ziektes 
gezien als straf voor een goddeloos 
leven en werd ter genezing geadviseerd 
om bedevaartstochten te ondernemen.
   Hartnell baseert zich op middeleeuwse 
manuscripten met afbeeldingen van het 
menselijk lichaam, medische hand-
boeken voor artsen en chirurgijns en 
verhalen of getuigenissen van artsen en 
de zieken zelf. Verder pleit Hartnell in 
Medieval Bodies voor een meer diverse 
weergave van de Middeleeuwen: deze 
periode bevat immers een breed scala 
aan verschillende culturen, religies en 
regio’s. Hij bestudeert dus niet alleen 
de christelijke Europese gebieden, 
maar eveneens Hebreeuwse bronnen en 
medische handboeken uit de islami-
tische wereld, die beide de Europese 
kennis over het menselijk lichaam 
hebben verrijkt. Hartnell legt echter in 
Medieval Bodies vooral de nadruk op de 
latere Middeleeuwen, volgens hem door 
een gebrek aan bronnen uit de eerdere 
eeuwen. De vroege Middeleeuwen ko-
men hierdoor helaas niet vaak aan bod.
   Kortom, in Medieval Bodies brengt 
Hartnell kunst, cultuur, muziek en 
sociale geschiedenis samen met middel-
eeuwse geneeskunde. Door het mense-

Jack Hartnell
Medieval Bodies. Life, Death and Art in the 
Middle Ages (Profile Books Ltd 2019)
352 pagina’s, €16,99
ISBN: 9781781256800

lijk lichaam als uitgangspunt te nemen, 
weet Hartnell een uitvoerig beeld te 
schetsen van de mannen en vrouwen die 
in de Middeleeuwen leefden en stierven.
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recensie

De Gekke Mensen 
Van Vroeger

Martijn van der Meer

Ik weet nog dat er in de eerste weken 
van de bachelor gevraagd werd waar-
om we er aan begonnen waren. De 
een hield van slagvelden, de ander van 
kastelen, weer iemand anders vond de 
Tweede Wereldoorlog ‘wel interessant’. 
Stiekem denk ik dat heel veel studenten 
op dat moment verzwegen dat alle gru-
welijkheden – martelingen, oorlogen, 
de pest – ook  een grote rol speelden. 
Na een moeizame kennismaking met 
tamelijk onduidelijke begrippen als 
‘theoretisch kader’ en ‘historiografie’ 
is het volgens mij gauw gedaan met de 
pret: geschiedenis schrijven gaat over 
het verklaren van verschijnselen in de 
context van wat andere historici over die 
verschijnselen schreven. Verpest dat 
niet de lol die je beleefde aan verhalen 
uit het verleden?
   Bij het lezen van Pest en cholera: 
Geneeskunde door de eeuwen heen van 
Jonathan J. Moore werd ik  genadeloos 
geconfronteerd met die vraag. Het boek 
belooft ‘een bloedstollende geschie-
denis van de geneeskunde’ en ‘biedt 

een fascinerend overzicht van allerlei 
afschuwelijke ziekten en hoe ze vroeger 
werden behandeld. Het stemt je ontzet-
tend dankbaar voor de vooruitgang die 
de medische wetenschap intussen heeft 
geboekt.’ Ik kan me niet eens herinne-
ren wanneer de laatste keer was dat ik 
‘vroeger’, ‘vooruitgang’ en ‘dankbaar’ 
in dezelfde zin durfde te gebruiken.

Als kerstcadeau voor 
je stuiterende neefje of 
nichtje? Topplan!
Doet het boek wat het belooft? Het 
biedt in ieder geval op geen enkele ma-
nier een overzicht. Zeven hoofdstukken 
gaan over gruwelijke ziektes, zoals ‘de 
Zwarte Dood’ en vlektyfus; drie gaan er 
over de geneeskundige praktijk en dra-
gen titels als ‘Schokkende operaties’. 
In elk hoofdstuk worden – tamelijk ver-
makelijke – anekdotes afgewisseld met 
verhaaltjes over hoe ‘de oude Grieken’ 
de ziekte het eerst beschreven, en aan 
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het einde van de negentiende eeuw de 
wetenschap de uiteindelijke therapie 
ontdekte. De inzet van het boek is dus 
eerder een caleidoscopische weergave 
van hoe al die Gekke Mensen Van Vroe-
ger domme dingen deden.
   Het ‘vroeger’ tussen de oudheid en 
de negentiende eeuw liet zich vol-
gens Moore kenmerken door horror: 
‘Naast de chirurg stond een stoof met 
stukken gloeiend ijzer, waarmee hij de 
slagaders dichtbrandde en bloedver-
lies voorkwam. Daarna werd met een 
vlijmscherpe zaag het bot doorgezaagd.’ 
Als lezer voel je de bui al hangen: ‘Op 
de stoof stond een ketel kokende olie, 
die de chirurg na de amputatie over 
de bloedende stomp goot om de wond 
dicht te schroeien.’ De quasi-ironische 
toon geeft je het gevoel dat je aan het 
luisteren bent naar een luidruchtige 
oom op een saaie verjaardag.
   Dit boek heeft niets te maken met 
geschiedwetenschap. Het is presentis-
tisch, neemt historische actoren niet 
serieus en laat de vraag waarom al die 
mensen toch dachten dat die ‘domme’ 
therapieën daadwerkelijk werkten en 
hun historische context volledig buiten 
beschouwing. Toch is dat volgens 
mij niet zo erg. Ik heb me tijdens het 
lezen best vermaakt, met name door de 
overvloed aan plaatjes en de komische 
bijschriften. Maar bovenal deed het den-
ken aan mijn pre-universitaire enthousi-
asme voor geschiedenis.
   Ik zou het boek niet kopen om iets op 
te steken over medische geschiedenis; 
het is duidelijk niet geschreven door en 
voor professionele historici. Maar als 
kerstcadeau voor je stuiterende neefje 
of nichtje? Topplan! Ondertussen ga 
ik erover nadenken of ik Moores Galg 

en guillotine: Executies door de eeuwen 
heen stiekem ga kopen. Om er dan 
vervolgens hele intellectuele dingen 
over te zeggen, en te wijzen op gebrek 
aan historiografie en serieus bronnen-
gebruik natuurlijk.

Onderschrift bij afbeelding als volgt: Jonathan J. 
Moore, Pest en cholera: Geneeskunde door de 
eeuwen heen (Antwerpen, Standaard Uitgeverij: 
2017), €29,99.


