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Voorwoord 

 

Beste lezer,  

 

Voor u ligt nummer 13 van Kleio-Historia. Jef en ik hebben weer veel mooie boeken voor u 

gelezen, waar Jef zich met name heeft gericht op de moderne geschiedenis, met China en 

Rusland als primaire thema’s. Maar ook de Belgische geschiedenis heeft zijn aandacht, zoals 

met aandacht voor Leopold II. Maar hier wil ik wijzen op het boek Soldaat van Napoleon (1806-

1815) waarin Jef een van zijn voorouders beschrijft, Joseph Abbeel (1786-1866) die Napoleon 

vergezelde op zijn barre tochten door Europa. 

 

Zelf heb ik diverse thema’s behandeld van Griekse religie tot moderne geschiedenis, religie, 

politiek en staatsinrichting. Hier wil ik graag met name uw aandacht vragen voor het boek van 

Pieter Omtzigt, Een nieuw sociaal contract. Omtzigt heeft onlangs zijn CDA-lidmaatschap 

opgezegd, na jaren van strijden tegen onrecht veroorzaakt door de politiek. De 

kindertoeslagenaffaire was daar het hoogtepunt van. In zijn boek doet hij voorstellen over de 

rechtsstaat wél behoort te werken, waarbij de bescherming van de belangen van de burgers 

voorop staan. 

 

Verder is er licht aan het einde van de tunnel wat corona betreft. Er mag steeds meer en hopelijk 

zijn wij snel van alle maatregelen af. Wij wensen u een mooie zomer toe en blijf gezond! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark Beumer, historicus      

Oprichter en eindredacteur 
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Over de auteurs 

 

Jef Abbeel (1948) studeerde Geschiedenis en Klassieke 

Talen en doceerde 45 jaar Geschiedenis en Latijn aan het 

Sint Jozefcollege te Turnhout (België) en Geschiedenis en 

Latijn aan het Onze-Lieve-Vrouwelyceum te Breda. In 

2017 werd hij door Koning Albert van België benoemd tot 

“Officier in de Orde van Leopold II”, omdat hij na zijn 

pensioen doorwerkte tot zijn 67e en op enthousiaste wijze 

zijn kennis overbracht aan leerlingen. Thans schrijft hij 

diverse recensies, waaronder voor Kleio-Historia. Zie zijn 

website. 

 

 

 

 

 

 

Mark Beumer (1978) studeerde Docent Geschiedenis en 

Staatsinrichting 2e graads aan de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen, daarna Geschiedenis aan de Radboud 

Universiteit en tenslotte Docent Geschiedenis en 

Staatsinrichting 1e graads aan dezelfde Universiteit. Tussen 

2009 en 2013 verrichte hij promotieonderzoek over de 

Griekse godin Hygieia. In 2015 richtte hij het tijdschrift 

Kleio-Historia op. Thans is hij werkzaam als zelfstandig 

promovendus bij Kleio-Historia en onderzoekt hij de 

historiografie van rituele dynamiek van het vroege 

christendom met tempelslaap in de Late Oudheid (170-610 

n. Chr.) als casus. Zie de website Kleio-Historia. 

 

 

  

https://www.jefabbeel.be/
http://www.markbeumer.eu/
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Mark Beumer (Recensie) Youp van 't Hek, Als ik God was werd alles beter (Thomas Rap 2021). 

ISBN 9789400407893, 391 pp. €16,99. 

Mark Beumer 

 

Deze bundel bestaat uit columns van 

Youp, die in vijf publicaties verschenen 

zijn, namelijk Hart (2016), IJdel onkruid 

(2017, Stormschade (2018), Lonely at the 

top (2019) en Corontaine (2020). 

 

In zijn Voorwoord schrijft Youp dat de 

wereld in brand staat, dat er nog steeds 

oorlog, armoede en honger is en dat de 

politiek het nog steeds niet goed doet. 

Youp geeft aan dat als hij God zou zijn, er 

niemand dood zou gaan of ziek zou 

worden. Dat zou natuurlijk ten eerste hem 

zelf betreffen. Youp kreeg in 2015 ernstige 

hartproblemen en eindigde met meerdere 

bypasses. In 2022 kwam daar corona bij en 

kroop hij door het oog van de naald. Uit 

eigen ervaring spreekt Youp nu terecht 

zijn waardering uit voor al die 

zorgmedewerkers. 

 

En natuurlijk zou Youp ervoor zorgen dat 

onze nationale held Tijn niet zou hoeven 

te sterven, maar dat hij zou genezen en 

gewoon zijn leven zou kunnen leiden. Het 

is deze column ‘Lieve Tijn’ uit IJdel 

Onkruid uit 2017 dat mij nog steeds 

immens beroert. Youp hoorde van Tijn 

toen hij na de voorstelling naar huis reed en diens arts op de radio hoorde vertellen over 

hersenkanker. Samen met zijn vader wilde hij honderd euro ophalen bij Serious Request en 

vroeg aan Nederland of iedereen zijn nagels wilde lakken. Vervolgens werd nagellak verkocht, 

Tientje voor Tijn. Heel Nederland deed mee en Youp sprak zijn netwerk aan voor donaties voor 

een speciale machines om deze getroffen kinderen te helpen. Dat lukte en al snel werd honderd 

euro een miljoen euro. Youp was op vakantie en hoorde op vrijdagochtend dat Tijn was 

overleden. Zijn taak zat erop en Youp was dankbaar en zag in hem de nieuwe Messias die op 

aarde even zaken op orde kwam stellen. Het is by far de mooiste column. Deze column werd 

vervolgd door die over Noury, de Ajacied die getroffen werd door hartstilstand, maar te laat 

werd gereanimeerd en nu in een vegetatieve toestand zal verkeren voor de rest van zijn leven. 

Ook hier haalt Youp God en vraagt zich af waarom deze goede mensen dit slechte moet 

overkomen. Het zijn terechte vragen waar misschien wel theologische of spirituele antwoorden 

op zijn, zoals dat elk mens krijgt wat hij kan dragen, maar daar hebben de nabestaanden 

natuurlijk helemaal niks aan. 

 

Verder is Youp duidelijk geen fan van het Koninghuis. Hij vindt deze “Duitsers” eigenlijk maar 

zielig en hoopt dat ze er stiekem mee ophouden. Met name de Koning en brilprins Bernhard 

moeten het ontgelden. Youp wou graag een president, maar de vraag is of het risico op een 
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Trump die poging waard is. Wij hebben immers Rutte al, de poldervariant die net zo 

machtsbelust is als Trump was. Daarnaast heeft Youp een goed kritisch oog voor de politiek en 

signaleert hij snel wat er allemaal is, zoals corruptie, inhoudsloze politici die niets doen en 

elkaar soms voor de bühne toeblaffen. Maar ook bekende Nederlanders komen er soms bekaaid 

af. Ook voor wereldsterren heeft Youp af en toe aandacht.  

 

Youp is al sinds jaar en dag in staat om op duidelijke in innovatieve taal aan ons duidelijk te 

maken wat de stand van het land is. Op dit moment (juni 2021) heeft Youp al zijn laatste 

oudejaarsconference gegeven voor een zaal van 30, terwijl dit ook met 500 had gekund met 

testen bij de ingang. Helaas is dit Youp hem niet gegund. Ik hoop daarom dat hij die kans toch 

nog een keer gegund wordt. Youp stopt op zijn 70e, maar iedereen hoopt natuurlijk dat hij 

doorgaat tot het hem door zo gewilde Tommy Cooper-moment.  

 

Tenslotte raad ik iedereen om al zijn andere bundels en dvd’s aan te schaffen. Zij zijn een 

onmisbaar deel van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. 
 

  



10 
 

(Recensie) Joost Welten, Soldaat van Napoleon (1806-1815) (Sterck & de Vreese 2021). ISBN 

9789056157043, 286 pp. € 24,95. 

Jef Abbeel 

 

In 2021 is het 200 jaar geleden dat Napoleon 

overleed in zijn ver ballingsoord Sint-Helena, 

gelegen in de Atlantische Oceaan tussen 

Angola en Brazilië. Eén van de vele 

jongemannen die hem vergezelde op zijn tocht 

naar o.a. Moskou was Joseph Abbeel (1786-

1866). Hij kwam uit een welgesteld gezin, was 

1m79 (de gemiddelde soldaat was 1m62) en 

kende meerdere talen (Vlaams, Frans, Latijn) 

en leerde op reis een beetje Duits, Pools en 

Russisch. Door zijn lengte en talenkennis 

werd hij in 1806 lid van de carabiniers à 

cheval, een elite-eenheid onder de soldaten. 

 

Zijn memoires schreef hij in 1815-1817, dus 

heel kort na de feiten. Ze kwamen terecht in de 

bibliotheek van de universiteit van Gent. In 

1969 vertaalde generaal René Willems ze in 

het Frans, hier en daar in verkorte vorm. Deze 

vertaling is enkel nog verkrijgbaar in (dure) 

antiquariaten.  

 

In 2011 gaven Welten en De Wilde de 

memoires uit in hedendaags Nederlands. 

Welten doet dat nu nog eens over, met hier en daar enkele wijzigingen aan de tekst, aan de 

prenten en aan de opmaak. De 263 pagina’s van 2011 zijn er nu 286. Abbeel beschrijft zijn 

ervaringen vanaf de oproeping in 1806 tot zijn terugkeer thuis in augustus 1815: de voettocht 

naar Lunéville in Frankrijk, waar hij gezelschap kreeg van andere Vlamingen, o.a. Pierre Vloers 

uit Turnhout, die helaas in 1812 ‘verloren ging’ in Litouwen. Verder de tocht door Pruisen en 

Polen, zijn bijna-begrafenis in 1808 (op weg naar het kerkhof herleeft hij ineens), de oorlog 

tegen Oostenrijk (1809), zijn korte vakantie in 1811, de wreedheden die de soldaten onder weg 

begaan tegenover de bevolking bij het plunderen van hun voedselvoorraden, de armoede in 

Polen, de gewonnen slag bij Borodino tegen Koetoesov (1812), de intocht in Moskou 

(september-oktober 1812), waar de Russen hun voedselvoorraden in brand hadden gestoken, 

de terugtocht blootsvoets en uitgehongerd in de vrieskou. In Hamburg wordt hij gevangen 

genomen door de Kozakken (1813). Hij moet dan terug naar Moskou en verder naar Kazan aan 

de Wolga. De meeste krijgsgevangenen sterven. Na de Vrede van Parijs (mei 1814) mogen de 

niet-Franse krijgsgevangenen terug naar huis. Op die terugweg ergert hij zich aan Pruisische 

officieren die Napoleon met duizenden scheldwoorden beledigen, “iets wat ons meer pijn doet 

dan alles wat we tot nu toe hebben doorstaan.” (p. 166). In maart 1815 verneemt hij dat 

Napoleon teruggekeerd is uit Elba (p. 166), maar over Waterloo (juni 1815) spreekt hij niet. Op 

28 augustus 1815 is hij weer thuis, in Kaster (Anzegem, West-Vlaanderen), waar zijn moeder 

is gaan wonen na het overlijden van haar man (1810). Hij eindigt zijn verhaal las volgt: “Tien 

jaar had ik gediend en tien verwondingen had ik opgelopen in Oostenrijk, Pruisen, Polen en 

Rusland, zonder daarvoor ook maar enige beloning van de Franse staat te ontvangen. 

Geschreven en nagekeken te Kaster op 17 juli 1817.” (p. 169). 
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Dan volgen de uitgebreide nabeschouwingen van Welten en De Wilde:  ze bespreken de 

geschiedenis van het handschrift, de betrouwbaarheid, het gebruik van de Franse vertaling door 

o.a. Zamoyski, de familiale achtergrond van de schrijver, de militaire gebeurtenissen tussen 

1792 en 1815, het unieke karakter van het verhaal, de schrijfstijl en taalvaardigheid, de inhoud 

van het manuscript (vooral dan het rauwe leven, het  bezig zijn met overleven, de grote loyaliteit 

aan Napoleon), de authenticiteit. Ze verbeteren de foutjes in de chronologie en topografie en 

merken op dat hij die zo mooi kon schrijven, geen brieven schreef naar zijn familie. Ze leggen 

ook uit hoe de dienstplicht functioneerde, vertellen dat in de Zuidelijke Nederlanden op een 

bevolking van 3 miljoen wel 216.111 jongemannen opgeroepen werden en trouwe fans van 

Napoleon werden, ondanks de Boerenkrijg van 1798. Ik twijfel aan hun uitspraak dat Napoleon 

geen duidelijk doel voor ogen had, dat hij niet tot Moskou wou oprukken en dat hij enkel de 

tsaar tot een akkoord wou dwingen om geen handel meer met Engeland te drijven.  Ze zeggen 

ook niet waarom hij naar Moskou trok in plaats van naar Sint-Petersburg, de hoofdstad van 

1713 tot 1918. De veronderstelling dat de niet-getrouwde Abbeel dan wel homo zal geweest 

zijn (p. 217+219), lijkt mij een zeer twijfelachtige projectie vanuit het heden.  

 

In de editie van 2011 laten ze de Dnjepr door Smolensk lopen (p. 58-59), in de nieuwe uitgave 

de Dvina (p. 64). Het is de Dnjepr. Ze vergelijken ook de memoires van Abbeel met die van 

vele andere deelnemers: geen enkele soldaat schreef zo snel na de tocht en zonder beïnvloeding 

door anderen zulk een omvangrijke tekst, met zo’n rijkdom aan expressie en met zo’n uniek 

gevoel voor taal. Hij was een begenadigd verteller, die ook in dramatische omstandigheden 

meestal zijn humor en optimisme toonde en het rauwe militaire leven met zijn luizen, vlooien 

en ‘schijterij’ weergaf zoals het was. Hij verzwijgt niet dat hij zelf ook twee tegenstanders heeft 

gedood, soms egoïstisch was in zijn overlevingstocht en wreed optrad tegen boeren en burgers, 

van wie hij voedsel, paarden en geld opeiste, zodat die sukkelaars zelf niets meer hadden. Hij 

neemt nergens een blad voor de mond. De Polen beschouwt hij als “luiaards en dieven” en als 

“slaven van hun baronnen, die de mooiste vrouwen misbruiken.” (p. 46). De Kozakken die hem 

krijgsgevangen namen, noemt hij “vervloekte en vermaledijde honden.” (p. 129). De Russen 

noemt hij een “wilde, onbeschaafde en domme natie.” (p. 163). Ze zijn “dom, plomp, 

dronkaards, dieven en ongeletterd.” (p. 154). Daar denken we tegenwoordig gelukkig anders 

over. Nergens noemt hij de motieven waarom zijn geliefde keizer Napoleon tegen een ander 

volk ging vechten. Blijkbaar miste hij zijn familie niet: het overlijden van zijn vader in 1810 en 

de verhuis van zijn moeder uit Vrasene naar Kaster vernemen we uit andere bronnen. Zijn 

lotgenoot Willem Kenis uit Loenhout daarentegen was dolblij wanneer hij zijn ouders eindelijk 

terugzag. Doordat Abbeel met een verminkte linkerhand als oorlogsinvalide terugkwam, kon 

hij enkel nog beroepen uitoefenen zoals onderwijzer of gemeentesecretaris. Maar ondanks alle 

honger, kou, zware ziektes en een bijna-doodervaring in 1808, werd hij uiteindelijk toch 80 jaar 

oud. Het boek eindigt met zeer degelijke en ook boeiende noten, met veel informatie over 

andere soldaten van diverse nationaliteiten. Eigenaardig genoeg staat er maar één Waal bij. Dan 

volgen lange lijsten met andere bronnen en studies en een register met plaatsen en personen. 

Bij de studies staan de boeken van Dominic Lieven en Adam Zamoyski in het Engels, terwijl 

er ook een Nederlandse vertaling van bestaat. En ‘Napoleon’ van Johan Op de Beeck (2019) 

ontbreekt er. Voor de verklaring van een paar Russische en Poolse woorden hadden ze wel een 

slavist mogen aanspreken. En in de noten staat Abbeel soms met één b (noten 3 en 36, p. 223 

en 226). Voor de rest is de auteur zeer zorgvuldig te werk gegaan en heeft hij heel wat mooie 

en functionele afbeeldingen bij elkaar gezocht, weliswaar zonder verwijzingen naar de tekst 

waar ze bij horen. Er zijn ook drie onmisbare kaarten met de plaatsnamen (p. 10-11, 20-21, 30-

31). Johan De Wilde, de ‘hertaler’ van de oorspronkelijke tekst, heeft aan deze uitgave niet 

meegewerkt. Dit spannend boek is zijn prijs ruimschoots waard. 
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(Review) Rebecca I. Denova, Greek and Roman Religions (Wiley Blackwell 2019). ISBN 

9781118542903, 319 pp. €50,33. 

Mark Beumer 

 

This book offers an introduction to Greek 

and Roman religions, equipped for students 

and lay people. 

 

The book contains thirteen chapters, a 

preface, glossary and index. There is no 

general bibliography or annotation. Each 

chapter consists of learning objectives and is 

closed with advised literature. 

 

In the preface, Denova argues that this 

textbook is written from the perspective of 

Religious Studies, which examines origins 

of religious authority (institutions), beliefs, 

rituals, sacred texts, and ethics. Also, she is 

correct in stating that religion was not an 

isolated field in Antiquity, but permeable 

with other domains like politics and 

economy. 

 

Chapter I ‘Living with the Divine’ 

emphasizes the presence of divinity in all 

aspects of ancient life. Modern 

preconceptions, however, often create 

obstacles to understanding this integration of 

religion and culture. It is important to 

address the problem of anachronism, the bane of all historians because we are human. The use 

(and misuse) of descriptors such as “cult,” “pagan,” and the modern polarity of polytheism 

versus monotheism remain challenges in the construction of ancient societies. Greece and Rome 

did not emerge in a vacuum; trade and war meant that cultural traditions were exchanged from 

the earliest times. The second half of this chapter outlines the basic features of ancient religion 

shared by everyone in the region, such as sacrifice, ritual, priests, prayers, and divination. This 

eliminates the necessity of having to repeat the basic elements as we proceed.  

 The learning objectives for the first chapter are: appreciate the differences between the 

modern field of Religious Studies and traditional methods of studying religion; recognize the 

central role of the divine in all aspects of life in the ancient world and distinguish the basic 

elements of religious practice shared by ancient Greece and Rome. Denova states that this 

textbook is a survey of the way in which ancient Greece and Rome managed the relationship 

between the sacred and the profane, and the ways in which their religious views interacted with 

everyday life. Our framework will survey these cultures from 800 BCE to 400 CE. In general, 

each chapter will discuss the religious concepts and practices of ancient Greece, followed by 

those of Rome. This is not a claim that the religious traditions of Greece are chronologically 

older than Rome, but recognizes that Rome borrowed ideas from Greece and it will avoid 

having to repeat similar ideas and practices when we discuss Rome. 

 Denova argues that Religious Studies is the follow-up of Theology, when it comes to 

studying God or the nature of God. Religious Studies examines religious experience from a 
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multidisciplinary approach, utilizing the disciplines in the liberal arts and social sciences: 

classics, history, literature, anthropology, archaeology, sociology, philosophy, and psychology. 

In addition to these fields, the study of religion employs analysis in economics, politics, ethnic 

studies, ritual, gender studies, the arts, global studies, and cross‐cultural approaches. The goal 

of Religious Studies is to understand religious systems in their historical, social, and cultural 

contexts, recognizing that changes in context contribute to changes in human understanding in 

any given age. Although ritual is mentioned, Ritual Studies isn’t, which is a multidisciplinary 

platform founded in the 1970s by Ronald Grimes and collects diverse theories of ritual from 

various disciplines.1 Still, Denova acknowledges that ritual is the core of religion, stating that 

all religions are performative in that participants do things; they act in specialized manners to 

make the sacred manifest. Ritual acts are a fundamental means of communication between 

humans and the divine. At the same time, ritual acts help to establish a sense of communal 

bonding that transcends personal involvement and concerns. Thus, the modern study of religion 

is the study of human society in all its aspects, and this is the approach that is utilized in this 

text. 

 According to Denova, historians of early Christianity argued that the polytheistic system 

contained to many gods which caused them to convert to Christianity, but this is indeed a false 

and outdated claim. Denova compares Greek polytheism to Hindu polytheism with three 

million deities, from which people only select one or two (henotheism). Denova claims that 

people did have emotional anxiety in worshipping their gods for health, luck and victory, but 

this too we see in Christianity. Concerning the often-quoted toleration in ancient religion, 

Denova introduces the term religio licta, or the granting of legality to religious beliefs. 

Toleration is a misnomer because it assumes an official policy. There was no official policy of 

toleration issued by Rome, either during the Republic or the early Empire. (This would change 

in the latter part of the third and early fourth century, when Christianity was granted an “edict 

of toleration.”) Both Greece and Rome simply followed the same tradition as everyone else 

from time immemorial – all the gods of different ethnic groups were acknowledged and 

respected. This included the gods of your enemy as well. Romans practiced evocatio, where 

gods of the enemy were invited to switch sides before a battle; Rome promised temples and 

worship if they did so. People could not freely and openly disrespect the gods. Particularly in 

ancient Greece, impiety (not showing respect for the gods) and sacrilege (damage or 

interference with a sacred object, sites, or rituals) carried death sentences. Such actions 

threatened the prosperity of everyone. One of the most famous cases in ancient Athens was the 

trial and conviction of the philosopher Socrates (469–399 BCE), who was charged with impiety 

(asebeia) by corrupting the youth of Athens through his teachings. Other philosophers were 

known to express their opinions about disbelief in the traditional gods, such as Xenophanes (6th 

century BCE), who mocked the idea that the gods looked like us, but there was a very limited 

audience for such writing, unless the views were expressed publicly. For the most part, the 

average person who did not believe in the gods (an atheist) did not advertise these thoughts. 

 After discussing functions of myth within religion and several concepts like conversion, 

Denova states that the terms sacred and holy are being described here as synonyms, but they 

are not. Rightly Denova says that all ancient cultures designated areas of sacred space as 

powerful vectors for communicating with the divine. Sacred space is a place, building, or 

landscape that is either charged with meaning or used for ritual activity. Sacred space brought 

together the material, social, and spiritual worlds. Altars, temples, and temple complexes were 

sacred, as well as some monuments and tombs. Once an area was declared sacred, it was 

understood as being protected by a sacred zone, as a sanctuary. In Greece, sacred lands were 

 
1 Mark Beumer, ‘The Foundation of Anthropology to Ritual Studies’, in: Journal of Ritual Studies, 34.2 (2020) 

20. DOI: 10.1093/acrefore/9780199340378.013.21.  
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set off by the erection of temenos walls – cut‐out “barriers” – while sacred buildings had 

peribolos walls, which designated a sacred court. Indicating the separation between sacred and 

profane, these barriers limited access to all except priests and those who had business in the 

sacred space. The most common sacred space was a temple, a building used to house the god 

or goddess, or a symbolic representation of the divine. Holy is more connected to the personal, 

like saints or for example, the Holy Eucharist. Next, Denova describes the function of rituals, 

being more than just a sacred act, which indeed had to be performed meticulously. Sacrifices 

were also an important example of rituals. Further, propitiation sacrifices were offered to cure 

diseases, to stave off drought and famine, or to avoid other disasters. Purification rituals played 

an important part in asking for healing, meaning a pure state of mind and also no physical 

connection to blood or semen. Denova discusses also several games, like the Olympic Games. 

 

Chapter II ‘The Ancient Civilizations of the Mediterranean Basin’ provides a brief outline of 

the civilizations of the neighboring regions. Although we cannot always directly trace the 

influence of these cultures on Greco‐Roman customs, both of these later societies absorbed 

some of the shared elements. The evolution of religious worldviews went hand in hand with 

remembered history. Brief histories of Greece and Rome are presented as background material. 

Rather than simply a standard timeline of events, Denova has emphasized those events that 

became incorporated into the ethos and religious cultures of Greece and Rome. This chapter 

contains two learning objectives: recognize shared elements of the neighboring cultures with 

Greece and Rome and identify the major events in the history of the Greek and Roman 

civilizations. Denova first describes Mesopotamia and Egypt, followed by other empires like 

the Persian empire. She then looks at the histories of Greece and Rome and concludes that there 

has to be a mutual influence in the field of religion. Syncretism is used as most suited term 

where gods of different civilisations are connected to each other or replace each other. Still, it 

is hard to determine how and where these influences took place. Chapter III ‘Myths, Gods, and 

Heroes: Greece’ begins with an explanation of the nature and function of myth in the ancient 

world and focusses on Greek mythology and the Olympians gods and heroes. This chapter 

contains three learning objectives: understand the popularity and function of myths in the 

ancient world; become familiar with some of the basic myths and characteristics of the more 

popular gods of Greece and recognize the similar function of heroes and hero cults. Denova 

first touches on superficially the ritual-myth debate to which was first in practice, but does not 

elaborate on this interesting debate.2 Denova further distinguishes between cultic and literary 

myths. She then continues with the Olympian gods who could differ in who was part of this 

group. Asklepios (Asclepios) is also mentioned as healing god and father of Hygieia, goddess 

of health.3 She further speaks of “Asclepions”, but his temples are called Asklepieia. Hestia 

isn’t part here of the Olympian deities but as “other important deity”. Denova differs here from 

other classifications. Denova mixes up quite often Greek and Latin names and a mix of them. 

 

Chapter IV ‘Myths, Gods, and Heroes: Rome’, outlines the Roman equivalents, including 

Italian deities. This chapter contains two learning objectives: understand the shared traditions 

of the myths and gods between Greece and Rome and appreciate the traditions of Etruscan and 

Italian divinities that were incorporated into Roman culture. Numina, or the invisible forces of 

power in the universe, existed without form, faces, or human aspects. Numina were understood 

as divine presence and divine will. Each of these powers had very specific functions and 

responsibilities which reflected the daily functions and responsibilities of human activity. 

Balance and order in both the world of the divine as well as the world of the living had to be 

 
2 Beumer, ‘The Foundation of Anthropology’, 22. 
3 Mark Beumer, ‘Hygieia. Identity, Cult and Reception’, in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 5-24. 
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maintained. This balance was the responsibility of the Roman magistrates in their combined 

role as priests. The traditional way in which the priests addressed some gods reflected this older 

concept in the phrase “Siue deus siue dea” (“whether god or goddess”), in the sense that the 

gender of the deity remained unknown but that all caution had to be applied so as not to offend 

the specific power by an incorrect address. Jupiter Optimus Maximus (Jupiter Best and 

Greatest) brought all of the forces together but even here an additional line was included: “or if 

you would like to be called by any other name”. Denova mentioned creation myths of Romulus 

and Remus and Aeneas and then continues to describe the Roman gods and heroes and the way 

they were influenced by their Greek counterparts. Chapter V ‘Temples and Priests’ highlights 

the temple structures and specific duties of priests and priestesses. Beginning in this chapter, 

the rest of the book follows a similar pattern by presenting the Greek materials first and then 

the Roman aspects of the same elements. This does not necessarily indicate that Greek ideas 

are older or prior to Roman (and Italian) concepts, but rather the fact that we have a plethora of 

evidence of the Roman borrowing of Greek culture. After reading this chapter, you will 

understand the function of temples in ancient Greece and Rome and you will be able to 

distinguish the roles of priests and priestesses in traditional cults. Denova starts with sacredness 

which belonged to an area inside a temenos wall, with the temple (naos) and temple complex 

in the middle of what became a sanctuary. The oldest Greek and Roman temples were made of 

wood and mud bricks, but over time became monumental buildings of stone and marble. Greek 

temples developed between 900 and 600 BCE with distinct floor plans in relation to the 

columns. She distinguishes three column types which differed mainly in the architectural 

pattern at the top of the column: Doric, Ionic, and Corinthian. She forgets aeolian columns. She 

then turns to the role priests, namely to offer sacrifices to the deity. The sacrifice was a gift of 

something valuable and became sacred through the ritual. These gifts consisted of food and 

drink: animals, cakes, fruit, grain, vegetables, milk, honey, olive oil, and wine. Such gifts held 

the expectation of a return in the realm of fertility, prosperity, health, and victory. Then, she 

looks at Roman priests, like flamens and pontifices. 

 

Chapter VI ‘Worship of the Gods: Community Religious Festivals’ follows the order of the 

gods presented in each pantheon and outlines the details of the calendar of religious festivals. 

This chapter emphasizes the communal nature and function of these rituals in ancient society. 

The festivals were crucial to the agricultural cycles as well as celebrating foundational myths 

and appealing to the protection of the gods. Two learning objectives are obligatory here, namely 

to become familiar with the details of community religious festivals and to appreciate the 

religious rituals that bound people to the divine and to the community. In this chapter Denova 

will highlight some of the more common religious practices and the popular religious sites 

visited by the faithful, and the festivals that helped to ensure the goodwill of the gods. Many of 

the festivals were related to myth or founding stories. This chapter is organized according to 

the stories of the gods and goddesses that were highlighted in Chapters III and IV. Concerning 

festivals, Denova states that pilgrimage is an important aspect. She defines this as “a journey to 

a religious or holy site in the search for spiritual or moral meaning and reconciliation, or to 

obtain a benefit from a deity”. Surprisingly, Denova mentioned incubation at the sanctuary of 

Zeus and specifically Zeus Meilichios, which was the core element of the Asklepian cult, where 

patients slept to be cured from their mainly chronic diseases. Other famous festivals are the 

Panhellenic Games, Nemean Games and Isthmian Games.4 She then sums up al Greek and 

Roman gods. She closes with the Roman triumph. Chapter VII ‘Religion and Society’ focuses 

on the elements that constituted Greco‐Roman culture, such as economic class, honor/shame, 

patron/client, and slavery. The family was the basic social unit in antiquity. This chapter 

 
4 See further Mark Beumer, Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheens Theater 424-404 v. Chr. Godenrijk 

of Godenloos? (Nijmegen 2006). 
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highlights the religious roles of each member of the family in Greece and Rome. Here, three 

learning objectives are required: identify elements of ancient Greek and Roman society; 

distinguish the different religious roles of family members and appreciate the interaction of 

private and public religious roles in relation to communal well‐being. The basic social unit in 

ancient Mediterranean culture was the family, which also included the parents, in‐laws, slaves 

(and ex‐slaves, freedmen), clients, and dead ancestors. Family was the template for 

understanding the way life was lived in a social context, beginning with the gods. Most 

pantheons, including the Olympians, had a father and a mother, numerous children, in‐laws, 

and complicated lineages. As populations migrated from the farm to the city, the city‐state 

included clan and tribal associations which were celebrated. When Rome evolved from a 

Republic to an Empire, Augustus portrayed the state as a large extended family and, by 

extension, himself as the father figure for millions of constituents. The way in which the family 

was promoted and validated was through extrafamilial elements of society that were common 

to all regions of the Mediterranean basin. One’s social class defined the parameters of status 

and rank, while honor and shame established the codes of ideal behavior for both individuals 

and the community. The patron/client system provided the network for relationships necessary 

for the common good, including relationships between humans and the gods. These 

extrafamilial elements became encoded in the self‐perception of all classes and levels of society, 

both free and slave, in social morals, and in one’s relationship with the divine (cult). First, 

Denova looks at the overall social structure of ancient Greece and Rome and the shared cultural 

elements that kept it in place. Then she will consider the individual roles of family members 

and how those roles supported the larger social structure and the religious well‐being of the 

community. 

 Another important aspect is social class within Roman culture. Ancient Romans referred 

to dignitas and auctoritas as concepts to describe individual characteristics in Roman society. 

Dignitas included a man’s reputation, moral behavior, and ethical worth to the community. It 

also indicated the sum total of a man’s achievements in life, for which he was then entitled to 

respect. Auctoritas measured a man’s prestige (his clout), and in relation to politics, referred to 

his ability to gain supporters and to lead men in battle. But auctoritas was also understood as a 

particular gift from the goddess Fortuna. We then turn to slavery, Slavery in ancient Greece and 

Rome was not the same institution experienced in the antebellum South in the United States. 

Slavery was common throughout the ancient world, but it was not confined to one ethnic group 

or class; it consisted of all cultures and economic classes. Some educated Greeks sold 

themselves into slavery to work as pedagogues or tutors, and could thereby advance themselves. 

The metics of ancient Athens included many ex‐slaves, but they did not have the same rights as 

citizens. The Spartan helots were in an intermediate category, more equivalent to serfs of the 

Middle Ages, and some of them could be granted rights if they volunteered for Sparta’s armies. 

Th chapter is closed with a discourse about the Greek and Roman family units. 

 

Chapter VIII ‘Communicating with the Divine’ details the various ways in which Greeks and 

Romans sought to determine the will of the gods. It was important that individual, communal, 

and government actions be validated through divine approval. This chapter details the various 

methods utilized by the ancients to determine the correct balance between human activity and 

the gods. The Mystery cults require a separate chapter to demonstrate the elements these cults 

added to the regular forms of worship. Incubation or temple sleep is one of the main categories. 

This chapter has two main learning objectives: distinguish the various ways in which Greeks 

and Romans communicated with the gods and understand the important role of divination in 

maintaining the balance between individuals, the community, and the divine. Ancient Greeks 

and Romans believed that humans and gods could communicate with each other and develop a 

relationship that was mutually advantageous. In a world where chaos and disasters threatened 
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destruction of the individual and the community, it was crucial to maintain open channels 

between the parties. From the human side there were prayers and hymns, and various methods 

of divination; from the divine side there were visitations, possessions, and revelations. Despite 

the diversity of the methods of communication, all the forms combined to produce a system 

where both benefited. Conceptually and in practice, Greece and Rome shared the basic elements 

of this system, differing only in the individual circumstances behind the methods. Prayers were 

invocations and acts that involved the use of words or songs. From the Latin precatio, prayer 

was the formal and proper way to address a deity and to gain the attention of the god or goddess. 

It was believed that prayers would attract the presence of the deity as a partner in the various 

rituals. While prayers could stand alone, the sacrifices were ineffectual without the proper 

words. There were prayers to petition the gods for favors, praise and thanksgiving, requests for 

guidance, lamentations, and confession of sins. In ancient Greece and Rome, sins were immoral 

actions that violated the human/divine relationship and not necessarily bad thoughts (as in the 

later Christian concept). Prayers provided the correct format for success. It was believed that 

the gods would not respond without their correct names, titles, honorifics, gender, and function 

and so prayers were the standard way in which to include all of these items. In addition, the 

prayers had to mention exactly what was being prayed for so that there would be no confusion 

on the part of the gods. Because the gods ruled nature and all events in the universe, it was 

believed that prayer and sacrifices could demonstrate thankfulness for benefits as well as 

appeasement for any actions that angered the gods. Prayers put to music were collectively called 

hymns, or songs of praise, and many hymns were extended invocations. Hymns of praise were 

a standard feature of religious festivals, performed by trained choirs of adults and children. 

 Denova then discusses several forms of divination, like seers, prophets and augurs. The 

most important one is incubation or temple sleep. Incubation was the process of going to sleep, 

usually to effect a cure for a disease, as a healing process, to learn information or to cure 

infertility. All of the temples and oracle sites that offered this service either had prophets, seers, 

or priests and they all required some basic ritual elements, including sacrifices and prayers. It 

was believed that the gods often revealed information through dreams, which then required 

dream interpretation. One of the most famous incubation temple complexes was located at 

Epidauros (not) Epidaurus in Greece, which was dedicated to the healing god Asklepios (not 

Asclepios), where one tradition claimed this city as his place of birth. This Asklepieion (not 

asclepian) contained a temple, an enkoimeterion or sleeping hall (what we would now call a 

dormitory), gymnasiums, mineral springs and a huge theater and racetrack for the games that 

were celebrated every four years at the Panhellenic Asklepieia (not Asclepieia). One of the 

buildings had an underground labyrinth which housed snakes. Snakes were symbols of rebirth 

and regeneration and a favorite symbol of Asclepios. After undergoing purification rituals, 

patients went to sleep in the dormitories, hoping that the god would appear in their dreams and 

offer cures. The priests kept vigil through the night (and perhaps listened as people talked in 

their sleep?). The next morning healing priests would administer the cures or recommend 

medical procedures. Part of the medical prescription included the proper prayers to be recited 

when undergoing the regimen. Greeks and Romans would never drink a medical potion or carry 

out a doctor’s orders without the benefit of prayers at the same time. In gratitude most patients 

left a votive offering, usually in some form that symbolized their problems such as carvings of 

ears, eyes, limbs, and even genitals if the complaint had involved fertility. Depending upon the 

complication of the cure, patients could utilize the gymnasium and the services of the priests, 

who also studied medicine at this site. There were major Asklepieia (not asclepions) at Athens, 

Pergamon (not Pergamum) and on the island of Kos (where the asclepian also served as a temple 

bank). According to tradition, the Romans took a snake from Epidaurus to the island in the 

middle of the Tiber River to alleviate a plague. The island became the center for the worship of 
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Asclepios and a hospital in Rome (p, 173-174).5 Denova does discuss the Christian 

transformation of temple sleep. Also dreams, magic and sorcery are all forms of contacting the 

divine. 

 

Chapter IX ‘The Mysteries’ presents the background and evolution of the more popular 

Mysteries, followed by what is known of their ritual aspects. All ancient cultures had concepts 

of what happens after death. This chapter has two learning objectives, namely to trace ancient 

elements of native and fertility cults that developed into distinct concepts and rituals known as 

the Mysteries and to distinguish the differences and similarities between native cults and the 

Mystery religions. Denova discusses many Mystery cults of Demeter, Dionysos but also of Isis 

and Sarapis/Serapis. Temples were called Serapeion (not serapeum) and Denova doesn’t 

mention that Isis and Sarapis were also revered as healing deities in incubation rituals. Chapter 

X ‘Death and the Afterlife: Funeral Rites and Funeral Games’ presents the evolution of these 

ideas and their relation to concepts of ultimate justice. The importance of funeral rites is 

presented in detail. Much of our evidence of Greco‐Roman views on the afterlife is found in 

funerary inscriptions. Two learning objectives are important: Identify the various historical, 

cultural, and religious origins of beliefs in the afterlife, disposal of the dead, and funeral rituals 

in ancient Mediterranean culture and analyze the social context and function of specific beliefs 

in the afterlife and funeral rites as a reflection of social values, economic class, and projections 

of delayed social justice. From this chapter we learn that death is not the end and that people 

already early thought about these things. The Greeks had four areas where people went after 

they died: Asphodel fields, Fields of Punishment, Tartaros and the Elysian Fields. Concerning 

Greek and Roman burials, rituals played again an important role were both Greeks and Roman 

thought that the dead could contaminate people. 

 

Chapter XI ‘Religion and Philosophy’ describes the worldview of many of these schools and 

includes some critiques of popular religion. The modern world considers laws and law codes 

as “civic” or “secular.” Two learning objectives are important: understand the connections 

between traditional religious concepts and the schools of philosophy and recognize that schools 

of philosophy taught different ways of thinking about the divine, which nevertheless validated 

some conventional beliefs and practices. Philosophy was categorized by “schools of thought” 

(haeresis) that formed communities of disciples (students) around a revered master and his 

teachings. Each had its distinctive way of life, practices, and worldview. As schools 

proliferated, rivalries and competition developed. Many aspiring philosophers depended upon 

fees (tuition) for their livelihood, fees that fathers were expected to pay for an education for 

their sons. Philosophers hawked their skills and the benefits of their teaching in the agoras and 

forums of cities and towns. The aim of a school of philosophy was to teach people how to live 

the best life and, often, to prepare one’s soul for the afterlife. In this sense, native cults and 

schools of philosophy shared many of the same goals. One important difference, however, was 

that the schools taught a detachment (in varying degrees) from the cares and concerns of the 

world, in order to develop self‐sufficiency without externals (asceticism, from ascesis, or 

“discipline”). Sometimes this involved dietary restrictions, abstinence from normal elements of 

life such as sexual indulgence or drinking to excess, and a disdain for material possessions. 

Denova discusses several Greek and Roman philosophers, like Aristotle, Plato and Varro. 

Chapter XII ‘Religion and the State’ demonstrates that constitutions and governance in 

antiquity were consistently understood to be revealed by the gods, for the communal good. 

While the contributions of Greece and Rome in art, architecture, drama, philosophy, and politics 

are extolled in modern times, there is little analysis of the influence of Greco‐Roman religious 

 
5 See further Mark Beumer, ‘De tempelslaap’, in: Geschiedenis Magazine, jaargang 53, nr. 6. (2018) 25-27. 
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concepts on the emergence of Christianity and Western worldviews. Two learning objectives 

are mentioned: gain an overview of the development of laws in ancient Greece and Rome and 

understand the relationship among laws, morality, and the divine. Ancient law codes and 

constitutions were created and enacted on the understanding that they were in accordance with 

the will of the gods. The law codes established the conventions of society and social roles and 

thus were understood as validated by the divine. Statesmen who set up the laws and 

philosophers who wrote about them maintained an integral relationship among laws, morality, 

justice, and the divine. In this sense, there was no separation of “church and state”. We see here 

a lot of the names back, we viewed in chapter XI. 

 

Chapter XIII ‘The Legacy of Greco‐Roman Religions in Western Culture’ highlights the 

elements of ancient religions that remain important in our contemporary quest for meaning. 

Two learning objectives are to trace the history of the rise of Christianity and distinguish the 

innovations of this new religious movement and appreciate the continuity of several ancient 

concepts in the relationship between the divine and humans. According to Denova, Christianity 

triumphed in 381 CE, while in fact this was only the beginning with 395 as final destination. 

Still, the old gods were worshipped after 395 too. Christianity also absorbed many non-

Christian elements, like heaven as place for the divine, ancestor worship and resurrection. Also, 

divination is mentioned, but not church sleep. Christians borrowed three elements from pagan 

culture in relation to their martyrs: hero cults, pilgrimage, and the concept of patron/client in 

relation to the divine. Christians considered the tomb of a martyr as a sacred area where Heaven 

and Earth intersected. Martyrs’ tombs became the object of pilgrimage and Christians petitioned 

the dead martyr through hymns and prayers. This was a direct borrowing of the concept of 

patron/client, whereas local gods and goddesses had been called upon to provide protection for 

the local community. Because martyrs were now in Heaven with God, they could be called 

upon for the kind of mediation and protection that Greek and Roman gods and goddesses 

traditionally granted. The dead martyrs were now patron saints, and towns and cities that had a 

martyr’s grave became famous sites of pilgrimage. For non‐Catholics, the importance of the 

saints can be confusing because it appears that believers are praying to other divinities in 

addition to God and Jesus. Historically the Catholic Church has explained that this is not 

“worship” but “veneration” – a nuance that remains vague. A fundamental problem existed in 

the recycled buildings that Christians were now using, as well as the new churches. The pagan 

temples and shrines were understood to be tainted because of the prior presence of the pagan 

gods. Public basilicas were also tainted because meetings of the city councils, law cases, and 

public assemblies always opened with sacrifices. How could Christians cleanse such buildings 

from this idolatry? How could the old and new ones become sacred space? 

 

In conclusion, it can be said that this book is very well and clearly written and a welcome 

addition to the manuals that are already out there. While there are no footnotes, this is a welcome 

absence that does not bother the reader. The handbook includes many elements from the ancient 

religions of Greeks, Romans and Christians, such as temple sleep. A critical note concerns the 

continuous mixing of Greek and Latin names or Greek names that are part Latin, such as 

Asclepios and asclepion. That is really not correct and should be fixed. It is important that you 

draw a line in how you write certain names. Nevertheless, I recommend this book to anyone 

who is a lover of ancient religion and mythology. 
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(Recensie) Sayragul Sauytbay en Alexandra Cavelius, Kroongetuige. Een ooggetuigenverslag 

uit de hel van de Chinese concentratiekampen (Uitgeverij Balans 2021). ISBN 9789463821421, 

351 pp. € 24,95. 

Jef Abbeel  

 

Sauytbay (°1976) is een Kazachse arts, die 

directrice was van vijf kleuterscholen. Ze 

groeide op in Xinjiang, een gebied dat groter 

is dan Duitsland, Frankrijk en Spanje samen 

en 3.000 km van Beijing ligt. Tot 1949 heette 

het Oost-Turkestan. Het was slechts heel korte 

tijd onafhankelijk: van november 1933 tot juni 

1934 en van 1944 tot 1949. Toen werd het 

door Mao ingelijfd bij China, waarvan het 

1/6de beslaat. Er wonen vooral Oeigoeren. Al 

sinds de 18de eeuw maar vooral vanaf 1980 

wonen er ook vele Han-Chinezen. Verder ook 

Kazachen en een tiental andere minderheden. 

China wint er – ten koste van de natuur – olie, 

uranium, goud, ijzererts en steenkool. 

 

Vanaf het begin spreekt Sauytbay klare taal 

over de wrede kampen: de Oeigoeren, 

Kazachen e.a. minderheden hebben geen 

enkele misdaad begaan, maar worden wel 

gefolterd tot ze iets bekennen. Volgens haar 

zitten ze met 3 miljoen vast in 1.200 

bovengrondse en een aantal ondergrondse 

kampen, waar ze systematisch vernederd, 

gefolterd en verkracht worden. Human Rights 

Watch houdt het bij 1 miljoen, in 300 à 400 

kampen. China spreekt over ‘centra voor 

beroepsopleiding’, maar die liggen dan wel achter prikkeldraad en er zitten ook hoogopgeleide 

professoren bij.  

 

Ze vertelt over haar leven in een arme Kazachse familie met 9 kinderen. Tijdens de Culturele 

Revolutie pakten de Rode Gardes al hun schapen, runderen en paarden af en voerden ze er een 

moorddadig schrikbewind. In de jaren 80 werden opnieuw schapen afgepakt door Chinese 

soldaten en in de kazerne geslacht.  In 1993 mocht ze gaan studeren aan de universiteit van Ili. 

Ze moest er de kamer delen met 8 Chinese meisjes. Bij anatomie kregen ze gezonde organen 

van vermoorde Falun Gongers en andere geëxecuteerden als studieobject (p. 59).  Na haar studie 

vond ze meteen een baan in een ziekenhuis. Na twee jaar ging ze terug naar haar dorp om haar 

zieke moeder te verzorgen. Ze schoolde zich om tot lerares en leerde in 2002 haar man kennen. 

In 2004 trouwden ze. De beschrijving van zo’n Kazachse bruiloft neemt enkele pagina’s in 

beslag. Vanaf 2006 drong China het Chinees steeds meer op: het onderwijs mocht enkel nog in 

het Chinees. Het aantal Oeigoeren daalde van 17 naar 11 miljoen en het aantal Kazachen van 3 

naar 1,2 miljoen. De anderen zijn spoorloos verdwenen (p. 108). Inheemse leraren moesten 

geregeld zelfkritiek geven in het publiek, fouten opsommen tegenover de CCP, ook als ze niets 

verkeerd gedaan hadden. Ze werden dan vervangen door Chinese. In alle tv’s, 

huishoudapparaten, gsm’s en pc’s zit afluisterapparatuur (p. 134). In 2009 werd in Guangzhou 



21 
 

een Oeigoers meisje verkracht door meerdere Chinezen. Er kwam een opstand in Urümqi. Deze 

werd met tanks onderdrukt. In de crematoria werden ook gewonde, nog levende Oeigoeren en 

Kazachen verast (p. 125-128). In 2014 vonden dodelijke zelfmoordaanslagen plaats in 

Kunming en Urümqi. De overheid beschouwde alle Oeigoeren als terroristen en bouwde de 

grootste controlestaat ter wereld uit. Iedereen moest zijn ogen laten scannen en zijn stem laten 

opnemen (p. 146 - 156). In 2016 vluchtten haar man en twee kinderen naar Kazachstan. Zij wou 

volgen, maar haar reispas was ingetrokken. Ze kreeg officieel te horen dat er grote 

heropvoedingskampen zouden komen om moslims te deradicaliseren. Overal kwamen 

wachttorens en camera’s, zelfs aan kleuterscholen. Er kwamen ook ondergrondse en 

onderwater-gevangenissen, waar de slachtoffers de hele dag in het water hangen, tussen hun 

urine en uitwerpselen (p. 315-317). In januari 2017 werd Sauytbay thuis opgepakt en met een 

zwarte zak over haar hoofd ontvoerd. Vier uur werd ze verhoord over de vlucht van haar man 

en kinderen. Dat herhaalde zich nog 7 à 8 keer in 2017, telkens ’s nachts.  In 2017 werd beslist 

dat Kazachen 8 dagen per maand in een Chinees gezin moesten gaan wonen en werken. De 

Chinese man mocht dan beschikken over het lichaam van de Kazachse meisjes en vrouwen. 

Foto’s van die seksscènes werden op het internet gezet, wat de Kazachen zeer vernederend 

vonden (p. 185-195). In november 2017 werd Sauytbay dan zelf in een kamp gestopt. Daar 

werd ze dus kroongetuige. Ze moest er Chinese les geven aan 56 tot 112 kale gevangenen, van 

13 tot 84 jaar oud, van analfabeten tot academici, allemaal levende lijken. Wie weigerde 

‘Chinees’ te worden, werd zwaar gefolterd of verdween spoorloos. Ze mochten zich maar één 

keer per maand wassen, gedurende twee minuten, onder cameratoezicht. De Kazachse en 

Oeigoerse vrouwen moesten ook pillen slikken om onvruchtbaar te worden. Soms werd een 

Kazachs meisje verkracht in volle publiek, door meerdere Chinese bewakers na elkaar (p. 227-

256). In 2018 slaagde ze erin te ontsnappen uit China naar Kazachstan, waar ze haar man en 

kinderen na twee jaar terugzag (p. 266-274).  Maar ook daar werd ze opgepakt, ondervraagd, 

geslagen en opgesloten. Er kwam een proces, waar ze vertelde hoe het eraan toegaat in de 

Chinese strafkampen. Onder nationale en internationale druk kwam ze vrij. Als wraak werden 

dan haar jongste zus en haar zieke moeder van 70 jaar in China gearresteerd. In Kazachstan 

kreeg ze geen asiel, maar ze mocht in juni 2019, na de machtsoverdracht van Nazarbajev aan 

Tokajev, naar Zweden vertrekken. In 2020 kreeg ze uit de handen van Mike Pompeo een 

internationale prijs voor haar dapperheid.  

 

Ze betreurt dat geen enkel moslimland de strafkampen en de vervolging van moslims (en andere 

gelovigen) in China bekritiseert. 23 westerse landen doen dat wel. Sommige landen noemen het 

een genocide, wat overdreven is.  En ze zegt: “Na dit boek kan niemand nog beweren dat hij of 

zij niet wist wat er in Oost-Turkestan gebeurt.” (p. 338).  Alexandra Cavelius citeert in het 

nawoord de Chinese minister van Onderwijs, Chen Baosheng (2020): “In 2049 zal in heel de 

wereld het onderwijssysteem bepaald worden door de CCP. China zal voorschrijven wat er 

onderwezen moet worden. Alle scholieren zullen Chinees spreken.” (p. 346-347). Dat weten 

we nu dus ook.  

 

Beoordeling 

Dit verslag van een kroongetuige werpt een heel ander licht op China dan de boeken over het 

economische succesverhaal. Het kan niemand onberoerd laten. En sommige getuigenissen zoals 

dat van de Oezbeekse lerares Qelbinur Sidiq, getrouwd met een Oeigoer (De Tijd, 8 mei 2021 

La Libre Belgique, 29/05/2021), vertellen nog ergere zaken over de dwangarbeid, de 

martelingen, sterilisaties en verkrachtingen. China ontkent dit en zegt dat er enkel terroristen 

en religieuze extremisten gederadicaliseerd en heropgevoed worden. Zie hiervoor 

“Chinasquare.be” van 10 mei 2021. Een kaart met de plaatsnamen ontbreekt: mijn Atlas of 

China had ik dus geregeld nodig. 
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(Recensie) Els Hertogen, Van liefdadig naar rechtvaardig. Stemmen over de toekomst van 

internationale solidariteit (Lannoo Campus 2021).  ISBN 9789401474917, 136 pp. € 25,99. 

Jef Abbeel 

 

 De auteur is directeur van 11.11.11., een 

organisatie voor internationale solidariteit. 

Zij en twee medewerkers laten hier elf 

mensen aan het woord over hoe internationale 

solidariteit er zou moeten uitzien.  

 

Zij pleiten ervoor om liefdadigheid (iets doen 

voor een ander uit goedheid) te vervangen 

door rechtvaardigheid: de grondoorzaken van 

ongelijkheid aanpakken tussen het ‘Globale 

Noorden’ (Europa, VSA, Canada, Australië, 

Nieuw-Zeeland, Japan) en het ‘Globale 

Zuiden’ (Latijns-Amerika, Afrika, Azië). 

 

De woordvoerders komen uit alle delen van 

de wereld en verkondigen dat niet het Globale 

Noorden het Zuiden ontwikkelde, maar 

omgekeerd. Ook het huidige economische 

systeem, gericht op eindeloze groei van 

consumptie en productie, zien zij als een 

oorzaak van die ongelijkheid en van de 

teloorgang van de natuur. 

 

Andere negatieve elementen zijn: de 

belastingontwijking, de hoge schulden met woekerintresten, oneerlijke handel, de klimaatcrisis. 

Sommige medewerkers pleiten voor een economie die niet louter gericht is op de groei van het 

bbp, maar op het algemeen geluk en algemeen belang. Ontwikkelingssamenwerking moet 

blijven bestaan, maar niet enkel in de vorm van 0,7% van het bnp, wel in een dialoog tussen 

gelijke partners, waarbij donoren niets terugvragen voor hun giften. Ze mogen dus ook geen 

eisen i.v.m.  democratie, mensenrechten etc. Er moet ook een herverdeling van de macht 

komen: in de Wereldbank en in het IMF tellen de stemmen van de arme landen amper mee en 

in de WTO (Wereldhandelsorganisatie) hebben de VSA de facto vetorecht. Ook bedrijven 

moeten hun sociale verantwoordelijkheid nakomen: niet de winst moet centraal staan, maar wel 

een waardig leven voor alle werknemers.  En de natuur moet gerespecteerd worden. Kortom: 

het boek staat vol goede ideeën. 

 

Toch enkele bedenkingen. Jason Hickel beweert dat er tot 1500 geen kloof was tussen Noord 

en Zuid en dat de armoede in het zuiden er pas gekomen is door de kolonisatie (p. 18). Welnu, 

in 1500 had Europa al vele welvarende steden, van Londen tot Moskou en al 40 à 50 

universiteiten (F. Hayt - J. Grommen, ‘Atlas van de algemene en Belgische geschiedenis’, kaart 

60), terwijl Afrika nog grotendeels analfabeet was. Die mooie steden en universiteiten waren 

er echt niet gekomen door de ‘plundertochten van 300 jaar’ (p.18). De slavenhandel richting 

Amerika krijgt terecht veel kritiek (p. 19), maar de auteur rept met geen woord over de 

Arabische slavenhandelaars, die veel wreder te keer gingen in Oost-Afrika (handen afhakken 

was een vondst van hen, niet van de Europeanen) en in Zuid-Europa. Vanaf 1822 keerden een 

aantal slaven terug naar Afrika en stichtten daar Liberia, dat in 1847 onafhankelijk werd. Vanaf 



23 
 

1865 mochten in principe alle slaven terugkeren naar Afrika.  Ethiopië ontsnapte op een paar 

jaar na (1889-1896 en 1936-1941) aan de kolonisatie, maar is even arm als de ‘uitgebuite 

landen’. Nigeria is één van de meest ontwikkelde landen van Afrika op technologisch vlak, 

maar toch importeert het 90% van zijn software. Ook dat is de ‘schuld van het Westen’ (p. 42). 

Uiteraard wordt er niet verteld dat het ook kampioen is in het bijna dagelijks ontvoeren en 

uitmoorden van christelijke schoolkinderen.  

 

Vrouwen in het Zuiden moeten meer rechten krijgen (p. 46-55). Daar zijn we het allemaal mee 

eens. Ik denk dat geen enkel land of bedrijf uit het Noorden dit tegenhoudt. Ik vrees alleen dat 

lokale tradities dit proces in de weg staan. Hier uiteraard geen woord over de dagelijkse en 

uiterst wrede verkrachtingen in Oost-Congo, door zwarten. Dokter Denis Mukwege mag de 

toegetakelde meisjes nadien herstellen. De auteurs pleiten voor onbeperkte migratie (p. 78-82), 

maar ze vragen zich niet af welke de gevolgen zullen zijn als straks de helft van Afrika en van 

het Midden-Oosten naar Europa komen en hier dan de meerderheid vormen. Ze vinden ook dat 

de leningen kwijtgescholden moeten worden. Ik ben benieuwd hoe China hierop zal reageren. 

Wellicht door een haven of een mijn in beslag te nemen. Er is weinig of geen kritiek op de 

regimes die sinds 1960 in Afrika aan de macht zijn en die zichzelf mateloos verrijkt hebben. Ze 

citeren Proudhon (“Eigendom is diefstal”), maar dan verwijzen ze niet naar die dictators en hun 

entourage, wel naar de voormalige kolonisatoren. De Congolezen waren in 1960 welvarender 

dan nu, de universiteiten, ziekenhuizen, scholen, kortom de hele infrastructuur was model voor 

heel Afrika en in veel betere staat dan nu, ze hadden meer welvaart dan de Chinezen en Zuid-

Koreanen, nu is er weer honger, chaos, armoede, door de schuld van hun eigen leiders. Black 

Lives Matter krijgt hier de ene pluim na de andere, maar geen enkel woord van kritiek op de 

massale vernielingen en plunderingen in de VSA en in Brussel (7 juni 2020), waar een aantal 

winkeliers nog altijd niet bekomen is van de opgelopen trauma’s en waar geen enkele 

plunderaar gestraft werd.  

 

Samengevat: dit boekje is een prachtig pleidooi voor een betere wereld, maar zeer eenzijdig: de 

auteurs schuiven alle schuld op de kolonisatoren van het rijke Noorden, terwijl het Zuiden nu 

al 60 jaar de tijd heeft gehad om de toestand te verbeteren in plaats van te verslechteren. Doordat 

elke vorm van nuance ontbreekt, lijkt het mij een gemiste kans. 
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(Recensie) Harm Ede Botje & Mischa Cohen, Mijn meningen zijn feiten. De wording van 

Thierry Baudet (Atlas Contact 2020). ISBN 9789045041131, 376 pp. €22,99. 

Mark Beumer 

 

In dit boek beschrijven journalisten de 

opkomst van Thierry Baudet in de politiek in 

drie delen: De vroege jaren, de zoekende 

jaren en de politieke jaren. In totaal telt het 

boek 28 hoofdstukken, inleiding, na- en 

dankwoord, notenapparaat en namenregister. 

Een bibliografie ontbreekt. 

 

Voor dit boek hebben de journalisten mensen 

uit Baudet’s omgeving geïnterviewd. Baudet 

zelf en directe vertrouwelingen als Paul 

Cliteur, Paul Fentrop, Freek Jansen en Robert 

de Hanze Winkelman wilden niet 

meewerken. 

 

Uit het boek komt het beeld naar voren van 

een man die zich al in zijn jeugd een outsider 

voelde, zowel binnen school als later tijdens 

zijn studententijd. Zijn grootvader was 

hoogleraar sociale geschiedenis en zelf heeft 

Baudet uiteindelijk ook geschiedenis 

gestudeerd en daarnaast rechten. Hij heeft 

aan de Universiteit Leiden gestudeerd, waar 

hij al snel werd geïnspireerd door 

conservatieve ideeën van onder andere Paul 

Cliteur en Andreas Kinneging.  

 

Het is niet duidelijk of Baudet Cliteur heeft benaderd of andersom, maar Baudet is uiteindelijk 

bij Cliteur gepromoveerd over het belang van de natiestaat ten opzichte van een Europese Unie, 

die de zelfstandigheid van staten zou afnemen. Het proefschrift kon op hevige kritiek rekenen, 

aangezien Baudet van tevoren in een column de promotieplechtigheid als een onzinnig ritueel 

af deed, waarvan de uitkomst al vast stond. De oppositie had grote twijfels bij het 

wetenschappelijke gehalte van het manuscript en tijdens de verdediging werden vragen niet of 

nauwelijks beantwoord, waarna de commissie 45 minuten lang fel discussieerde of Baudet wel 

of niet de doctortitel verleend zou moeten worden. Uiteindelijk is hem de titel toegekend. 

Hierna zijn de conservatieve ideeën van Baudet verder geëvolueerd tot extreemrechtse ideeën 

met een fascistische inslag, aldus de auteurs. Baudet wás met onder andere met Geerten Waling 

bevriend die ook aan Leiden promoveerde over de natiestaat, maar dan in de Napoleontische 

Tijd. 

 

Baudet heeft zich in de loop der tijd omringd met conservatieve en rechtsextremistische mensen 

met racistische ideeën. Tot zijn inspiratiebronnen en kennissen behoren naast Paul Cliteur en 

Andreas Kinneging, ook Frits Bolkestein, Diederik Boomsma, Theodore Dalrymple, Meindert 

Fennema, Theo Hiddema, Jérôme Heldring, Michel Houellebecq, Marine Le Penn, Alexis de 

Tocqueville, Ruben van Zwieten en Jared Taylor. 
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Volgens de auteurs hebben deze mensen Baudet verder geïnspireerd te pleiten voor het behoud 

van een blank Europa (omvolkingstheorie), de homeopathische verdunning van Europa en 

denigrerende opmerkingen over IQ versus ras, vrouwen en homoseksuelen. Baudet is iemand 

met een grote charme die snel mensen meekrijgt, maar ook iemand die altijd in de belangstelling 

wil staan en niet kan leven met een leven in de schaduw. Hij kan niet goed met anderen 

samenwerken en kritiek op zijn doen en denken legt hij naast zich neer of pareert het op 

agressieve wijze. Ook blijkt uit het boek dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog al 

veel eerder door Baudet gedaan zijn. 

 

Daarop aansluitend flirt Baudet publiekelijk met nationaalsocialistische en fascistische ideeën, 

wat hij vervolgens weer ontkent. Hij heeft in zijn debatten vaak historische kennis gebruikt, dat 

veel hiaten bevatte. Hij heeft meerdere relaties gehad en is nu verloofd met Davide. Baudet 

schuwt de media aan de ene kant, heeft een hekel aan linkse omroepen, maar zoekt tegelijk met 

naaktselfies aan een zwembad. Baudet heeft uiteindelijk Forum voor Democratie opgericht, dat 

heden uiteen is gevallen, omdat men het niet eens is met de wijze waarop hij leiding geeft. Hij 

heeft met diverse mensen samengewerkt als Geert Mak, Paul Scheffer en Geerten Waling, 

waarmee hij ook heeft gebroken. Vanaf 2016 is het verval in sociaal opzicht ingezet en heeft 

zich heden geïsoleerd door zijn standpunten. Vanuit zijn eigen kring wordt hij als narcist en 

psychopaat gezien. Het is duidelijk dat Baudet op weg is een gevaarlijke extremist te worden, 

aldus de auteurs die mensen uit zijn directe omgeving hebben gesproken. Het is de vraag welke 

kant het op gaat en of de bloedige voorspelling van de handlezeres uit gaat komen, die hem 

heeft verontrust. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat Botje en Cohen een interessant boek hebben geschreven, 

waarin zij de aard van Baudet hebben geconstrueerd, waarbij de Nederlandse samenleving 

beducht moet voor welke kant het opgaat met Baudet, die klaarblijkelijk rechtsextremistische 

denkbeelden heeft. Een zeer interessant boek dat iedereen moet lezen, ook binnen de politiek 

van links tot rechts.  

 

  



26 
 

(Recensie) Hunter Biden, Al het moois (Hollands Diep 2021). ISBN 9789048861712, 252 pp. 

€21,99. Uit het Amerikaans vertaald door Frans Reusink. 

Mark Beumer 

 

In dit boek beschrijft Hunter Biden, de zoon 

van de huidige President Joe Biden, zijn 

onstuimige leven in drie delen: de dood van 

zijn broer Beau, zijn alcohol- en 

drugsprobleem en zijn vader’s strijd om het 

presidentschap. 

 

De rode draad die door dit boek is naast het 

traumatische verlies van zijn moeder en zus 

bij een verschrikkelijk auto-ongeluk, de 

voortijdige dood van zijn broer Beau door 

hersenkanker. Dit heeft Hunter zo 

aangegrepen, dat hij erdoor aan de drugs en 

alcohol is geraakt. Jarenlang kon Hunter niet 

normaal functioneren en zwierf hij de straten 

af op zoek naar een leverancier voor cocaïne 

en alcohol. Hoewel hij meerdere pogingen 

heeft ondernomen om af te kikken, is hem dat 

pas na lang proberen gelukt, mede doordat 

hij zijn vrouw leerde kennen op dit moeilijke 

moment in zijn leven. 

 

Zij heeft op gegeven hem al zijn drugs 

weggegooid en hem aan zijn oren naar 

binnen gesleept en hem ondersteund om hulp 

te zoeken en er over te praten. Hunter voelt 

zelf een enorme schuld richting zijn broer en 

vader, omdat hij hen veel verdriet gedaan heeft door zijn leefstijl. De schuld die Hunter voelt, 

uit hij in diverse brieven aan zijn broer, waarin hij beschrijft hoezeer hij hem mist en hoe graag 

hij had gewild dat Beau hem nu zou zien, als iemand die zijn problemen uiteindelijk heeft 

overwonnen. 

Helaas kreeg Donald Trump hier vat op en gebruikte de situatie van Hunter in zijn 

debatten met Joe Biden, waarop Joe dan furieus reageerde en Trump terecht wees. Het is 

tekenend voor Trump om geen respect te hebben voor diegene met wie hij verkeert en als Trump 

iets kan gebruiken om zijn tegenstanders onderuit te halen, zal hij dat niet nalaten. Het moet 

verschrikkelijk zijn geweest voor Hunter’s ex-vrouw en kinderen om hun vader zo in de media 

bespot te zien. Hunter heeft echter een enorm doorzettingsvermogen getoond door zijn verhaal 

op papier te zetten, waarin hij zich ook verdedigt tegen aantijgingen dat hij corrupt zou zijn en 

niet gratis gewerkt zou hebben voor maatschappelijke organisaties. Het boek is het prachtige 

en emotionele relaas van een man die in het alle donkerste hoekje van het leven heeft gezeten 

en die er met behulp van zijn familie en zichzelf uit is gekomen en zijn demonen heeft 

overwonnen. Nu zijn vader president is, kan hij genieten van zijn nieuwe huwelijk en kind en 

kan hij zich richten op al het moois dat de toekomst hem zal brengen. 

 

Tot slot merk ik op dat Amerikaans geen zelfstandige taal. Amerikanen spreken Engels, dus of 

het boek is vertaald uit het Engels of het Amerikaans Engels, maar nooit Amerikaans.  
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(Recensie) Jeroen Sweijen, Bezoek van boven. Mariaverschijningen in West-Europa (Batavia 

Publishers 2020). ISBN 9789461852960, 415 pp. €37,50. 

Mark Beumer 

 

Dit boek behandelt de verschijning van 

Maria in West-Europa.  

 

Het eerste deel gaat in op 

Mariaverschijningen die zich tussen de 

5e en 20e eeuw hebben voorgedaan, 

waarbij men vaak hetzelfde patroon kan 

ontwaren. Zo wordt een persoon 

plotseling overvallen door een vrouw in 

prachtige kleding met een vriendelijke 

stem, omgeven door licht of komen er 

lichtstralen uit haar ogen.  

 

Soms maakt zij zichzelf direct bekend, 

soms wacht zij even af om te kijken of 

haar wensen worden uitgevoerd. Vaak 

gaat het dan om het stichten van 

kapellen ter ere van Maria, bijvoorbeeld 

om een volk te beschermen tegen een 

pestepidemie, maar ook het einde van de 

wereld veroorzaakt door Jezus komt 

meerdere keren aan de orde. 

 

Maria geneest veel van de mensen die 

zij tegenkomt. Dat gebeurt vaak 

overdag bij de persoon thuis, in een kerk 

of ergens buiten. Hiermee wordt ook 

vaak verlangd dat er gebeden wordt en/of dat men zich bekeert, omdat zij, Jezus of God wil dat 

er meer gebeden wordt. Verder eist zij dat de christelijke geboden worden nageleefd, zoals het 

niet werken op zondag en het aanbidden van de patroonheilige voor die dag. Heel soms 

verschijnt zij met Jezus of een andere heilige. Hiermee treedt zij in het voetspoor van 

geneesheiligen, die vanaf de 4e/5e eeuw mensen gaan genezen en daaraan eisen stellen, zoals 

bekering tot het christendom. Het is een vorm van christelijke incubatie, waarbij heiligen 

mensen genezen al dan niet in de kerk en waarbij sprake is van droomvisioenen en 

droomgenezingen.6 

 

Vanaf de 18e eeuw besteedt de auteur meer woorden aan de Mariaverschijningen en plaatst hij 

deze in de bredere historische context, waarbij meer aandacht is voor de geestelijke, politieke 

en medische aspecten waarbinnen Maria verschijnt. Vrouwen, mannen en kinderen komen voor 

als ontvangers van Maria, wat soms jarenlang kan duren. Maria spoort hen aan het heugelijke 

nieuws te vertellen en als zij niet geloofd worden, zullen zij of worden gestraft of Maria geeft 

een teken dat zij echt bestaat, wat zich ook in weersverschijnselen kan uit, zoals plots 

opkomende wolken of de zon die zich vreemd gedraagt.  

 

 
6 Zie Mark Beumer, ‘De tempelslaap’, in: Geschiedenis Magazine, jaargang 53, nr. 6. (2018) 25-27. 
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Het tweede deel richt zich op bijzondere Mariabeelden, die vaak in bomen worden 

teruggevonden. Een boom die vaak wordt genoemd is de eik, waarvan het maar de vraag is 

waarom dit zo is. De eik wordt namelijk als heilig beschouwd voor de goden Zeus en Donar. 

Beelden van Maria die plotseling uit de lucht komen vallen of die dus in bomen worden 

gevonden, zijn opmerkelijk. Ook beelden die plotseling verdwijnen en de stichting van 

geneeskrachtige bronnen worden veel genoemd, waarmee Maria zich als een soort christelijke 

genezingsgodin gedraagt. Water was namelijk een kernelement in de antieke geneesculten, 

waarbij incubanten zich eerst moesten wassen. Bovendien gebruikten de vroege “christenen” 

de doop om zich te onderscheiden van de rest. Tenslotte zijn huilende Mariabeelden lange tijd 

volop in het nieuws geweest, waarbij het altijd de vraag is of het echt is. Hiertoe werden de 

tranen onderzocht om te kijken of het om echt menselijk bloed ging. Het zou een teken zijn dat 

Maria huilt om de verdergaande secularisering, om oorlog en geweld of om het lijden van haar 

zoon. 

 

Het boek is verder voorzien van mooie kleurenfoto’s, maar ook zwart-wit komt voor. Achterin 

is een bibliografie opgenomen alsook een lijst van bezochte websites. Ook is een 

plaatsnamenindex opgenomen en een verantwoording van de afbeeldingen. Ik mis helaas een 

notenapparaat. Het is nu niet duidelijk hoe de tekst tot stand is gekomen, waarbij men alleen 

kan gissen. Ik vind daarnaast dat de hoeveelheid literatuur niet in balans is met het aantal 

gebruikte websites. Ik hoop dat de auteur dit in een volgende druk wil herstellen. Daarvan 

afgezien is het een boek dat goed leest en de lezer enthousiasmeert en informeert. Maria blijft 

een zeer geliefde figuur binnen het christendom, maar uit dit boek blijkt ook dat zij veeleisend 

en streng kan zijn jegens de mensheid.  
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(Recensie) Jaap Evert Abrahamse, Henk Baas, Sonja Barends, Dré van Marrewijk, Ben de 

Pater, Michiel Purmer (red.), Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen 

voor Hans Renes (Verloren 2021). ISBN 9789087048730, 336 pp. €29,00. 

Mark Beumer 

 

Dit liber amicorum is gewijd aan prof. dr. 

Hans Renes die ruim veertig jaar aan 

verschillende universiteiten heeft gewerkt, 

zoals in Wageningen, Utrecht en 

Amsterdam. 

 

Het boek bestaat uit zes delen met in totaal 

33 hoofdstukken, inclusief inleiding. 

Daarnaast is een publicatielijst opgenomen 

alsook een beschrijving van de auteurs. 

 

In het inleidende hoofdstuk ‘Hans Renes: 

historisch-geograaf in dienst van het 

landschap’ proberen Henk Baas en Michiel 

Purmer het zeer omvangrijke en 

interdisciplinaire oeuvre van Hans Renes te 

beschrijven, wiens hart vooral in Limburg 

ligt qua landschapsgeschiedenis- en 

geografie. Hij heeft gewerkt aan 

Wageningen Universiteit, Universiteit 

Utrecht en de Vrije Universiteit. Renes 

heeft een kleine 400 publicaties geschreven 

van krantenartikelen, artikelen in 

vakbladen tot peer reviewed artikelen. 

 

Het eerste deel ‘Landschap als erfgoed’ omvat zeven hoofdstukken. Jan Kolen opent met ‘En 

gebied, twee systemen, drie culturen. Landschapsdynamiek en duurzaamheid in het veengebied 

ten oosten van de Utrechtse Vecht tussen 1600 en 1900’. Hierin gaat Kolen in op de periode 

voor 1600-1900. Volgens Kolen zouden historici bedenkingen hebben bij de bestudering van 

een dergelijke lange periode, maar dat valt wel mee. Tegenwoordig komen zulke langere 

synchrone studies wel meer voor, zoals de studie van de Late Oudheid die de 2e tot 7e eeuw 

omvat. Kolen beschrijft aan de hand van kaarten en begrippen als landschapscultuur, 

duurzaamheid en tacit knowledge de periode vanaf 1050. Joep Dirkx vervolgt met het tweede 

hoofdstuk ‘Een nieuw bondgenootschap tussen landschap en natuur?’, waarin hij het 

Nederlandse natuurbeleid beschrijft aan de hand van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat 

er belangrijk en succesvol is, maar waar niet iedereen enthousiast over is. Dirkx gaat in op de 

scheiding tussen natuur en landschap en hoe er met cultuurlandschappen moet worden 

omgegaan, waarbij ook erfgoed later een belangrijke factor zal spelen. Hierna vervolgt Edwin 

Raap met het derde hoofdstuk ‘De landschapsbiografie in de praktijk gebracht’. Raap laat zien 

hoe erfgoed een waardevolle bijdrage levert aan de toekomst van landschappen, zoals behoud, 

maar ook ruimte voor toerisme. Verder zijn landschapsbiografieën nuttige tools om 

landschappen goed te begrijpen in relatie tot beleid. In januari 2022 gaat de nieuwe 

Omgevingswet in die de burger weer nauwer betrekt in hoe een landschap eruit komt te zien 

Aad de Klerk gaat met verder hoofdstuk 4 ‘Strijd om Walcherens schoonheid. Over de inzet 

van de vereniging Nehalennia (1911-circa 1945)’. Deze vereniging werd op 6 mei 1911 
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opgericht voor het behoud van monumenten, klederdracht, kunst en natuur en landschap. 

Nehalennia is vernoemd naar de gelijknamige godin die wij uit Zeeland kennen, en zittend 

wordt afgebeeld met hond en mand. Het is een van de weinige Nederlandse godinnen. Patricia 

Braaksma vervolgt met het vijfde hoofdstuk in dit deel: ‘The next step. Erfgoedconstructies van 

burgers en erfgoedprofessionals in de uitwerking van het Verdrag van Faro’. Volgens Braaksma 

zijn de participatiemaatschappij en de erfgoedsector nog niet zolang beleidsmatig en 

wetenschappelijk met elkaar verbonden. Monumentenzorg- en landschapszorg komen beiden 

voort uit zorg, maar door de professionalisering van de erfgoedsector was er maar weinig ruimte 

voor betrokken burgers. Met de nieuwe Omgevingswet en het Verdrag van Faro zal dat weer 

veranderen. Erfgoed is een construct dat bestaat door de betekenis die mensen geven aan 

relicten, materieel en immaterieel erfgoed in hun historische leefomgeving. Vanuit dit 

perspectief zouden burgers een belangrijke rol moeten spelen, maar volgens Braaksma staat het 

object veel meer centraal. Met de komst van de participatiemaatschappij wordt meer van 

burgers gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen voor erfgoed. Braaksma kijkt naar de 

overeenkomsten tussen deze twee groepen. Braaksma pleit om in de uitwerking van het Verdrag 

van Faro geen nieuwe vaardigheden op te nemen, maar meer kennisuitwisseling tussen 

erfgoedprofessionals- en organisaties, waarlangs burgerparticipatie gelegd kan worden. Het een 

na laatste hoofdstuk komt van Karel Leenders en heet ‘Gemene gemene gronden’. In dit 

hoofdstuk betoogt Leenders dat vaak ten onrechte is aangenomen dat het gebruik van gemene 

gronden in het Kempische zandgebied altijd als “gemeynt” georganiseerd was. Echter is de 

gemeynt maar een van de vele mogelijkheden, waarbij ook sommige stroken tot twee 

gemeynten behoorden. Leenders introduceert hier interessante termen naast gemeynten als 

gebuurheikes en vroenten die een relatie met feodalisme zouden kunnen hebben, aangezien het 

vroon-model bestaat uit ’s heren grond dat door boeren werd gebruikt, voordat er hertogen 

kwamen, maar dan zonder charter. Het laatste hoofdstuk in dit deel is geschreven door Jan van 

Doesburg en heet ‘Decorstuk of landschapsicoon? Kasteelterreinen en hun landschap: enkele 

observaties vanuit de archeologische monumentenzorg’. Van Doesburg bespreekt de vraag hoe 

wij met kastelen in het landschap om moeten gaan in relatie tot de oprukkende bebouwing. 

Specifiek kijkt de auteur naar de inzet van de Britse onderzoekstraditie die kastelen in hun 

relatie tot hun omgeving onderzoekt. Hij wil weten hoe deze landschappelijke benadering van 

kastelen in Nederland ook vertaling heeft gevonden in de archeologische monumentenzorg. Het 

blijkt dat kastelen en diens resten niet overal even goed en volledig beschermd zijn, waardoor 

het gebied kwijtraakt aan huizenbouw of iets anders. Een suggestie is om kasteelbiotopen in te 

stellen, waarbij het kasteel en het omliggende land beschermd worden voor de toekomst. 

 

Het tweede deel is getiteld ‘Cultuurlandschap van Hoog-Nederland’ en omvat zes 

hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk in dit deel is geschreven door Elyze Storms-Smeets en is 

getiteld ‘De Nederlandse buitenplaats in geografisch perspectief’. Ook zij gaat in op kastelen, 

maar ook buitenplaatsen en landgoederen die hier een geografische analyse op los laat. Zij kijkt 

breder naar de redenen waarom ergens een kasteel, buitenplaats of landgoed is aangelegd buiten 

de fysisch-geografische factoren. Michiel Purmer vervolgt met het tweede hoofdstuk ‘De 

Schinveldse Bossen als middeleeuwse ontginning. De verloren geschiedenis van een Zuid-

Limburgs boscomplex’. Purmer besteedt in dit hoofdstuk aandacht aan deze weinig bekende 

bossen die qua naam verbonden zijn met het nabije dorp Schinveld, waarvan de oudste 

vermelding uit 1180 stamt. Het zou een waternaam zijn en woeste grond betekenen. De 

historische ontwikkeling van de Schinveldse Bossen begint al in de Prehistorie waarbij een 

urnenveld uit de IJzertijd waarneembaar is (800-500 v.Chr.) alsook twee (mogelijke) 

grafheuvels. Daarnaast zijn er ook losse vondsten, zoals vuurstenen. Tussen de 11e en 14e eeuw 

was dit het gebied voor de productie van aardewerk en werden veel potten gebakken. Tevens 

zijn er veel soorten ontginningen waar te nemen. Ook zijn er veel esranden, rabattensystemen, 
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akkeromwallingen en oude wegen te herkennen. Ook is er een oude visvijver bij de Heringhof 

te ontwaren die na droogvallen is overgegaan in bos. Adriaan Haartsen gaat dan verder met 

hoofdstuk 3 ‘Stuwen in het Peelkanaal bij Mill’. Haartsen spreekt hier over de Peel-

Raamstelling als een van de best bewaard gebleven verdedigingslinies die de oorlogsdreiging 

van de jaren 1930 nog steeds tastbaar maken. Dit kanaal had ook een waterhuishoudkundige 

functie, wat goed te zien is bij Mill. Henk Baas vervolgt met het vierde hoofdstuk ‘Het regent 

waterbuffers. Over de omgang met modderstromen in het oude cultuurlandschap van Zuid-

Limburg. Hierbij spelen graften en waterbuffers een belangrijke rol in het tegengaan van 

modderstromen. Limburg ligt vol met waterbuffers. Echter is de auteur van mening dat de 

aanleg van regenwaterbuffers feitelijk symptoombestrijding is en is het beter om integraal te 

werken aan herstel van landschap met inachtneming van de landbouw hierin. Dan kijkt Richtje 

de Vries naar het Asserbos in haar bijdrage ‘Het Asserbos – eens een middeleeuws holt, nu 

stadsbos’. Asserbos verwijst naar de stad Assen die voor het eerst wordt genoemd rond 1260 

toen de abdij Campis van Coevorden naar Assen werd verplaatst. Een holt is een bos met 

voornamelijk eiken, die door de boeren van een dorpsgebied gemeenschappelijk gebruikt 

werden. Soms zijn er nog restanten te vinden. Het hout uit de holten werd gebruikt voor de 

bouw van boerderijen en de productie van meubels, ploegen en andere werktuigen. De eikels 

dienden als voedsel voor varkens en eikenbast leverde looistof voor leerlooierijen. Het Asserbos 

behoorde tot het klooster van Assen al rond 1600. Rond 1760 wordt er een sterrenbos 

bijgebouwd. Sterrenbossen zijn een uiting van de barokke tuinarchitectuur en werden vooral in 

de 18e eeuw aangelegd, vaak op landgoederen of bij buitenplaatsen. Zijn naam is ontleend aan 

het lanenpatroon: vanuit een of meer centrale punten in het bos waaieren lanen als de stralen 

van een ster uit. Een sterrenbos werd oorspronkelijk aangelegd voor de jacht, omdat men vanuit 

het middelpunt opgejaagd wild kon zien oversteken. Volgens De Vries ontleent het Asserbos 

zijn waarde aan diverse aspecten als de ouderdom, de vegetatie, verscheidenheid aan 

laanstructuren, beekstelsel en de omvang van het bos. Dan gaan we over naar Joks Janssen en 

zijn hoofdstuk ‘Vooruit naar vroeger. De comeback van het gemengd bedrijf op de 

zandgronden’. Volgens Janssen kent het landschap van de zuidelijke zandgronden een lange, 

landbouwkundige historie met het gemengde bedrijf. In jaren 60 is vrij resoluut afscheid 

genomen van dit bedrijfstype met zijn circulaire ketens, om plaats te maken voor een niet-

grondgebonden en gespecialiseerde veehouderijensector. Vanwege de groeiende 

milieuproblemen die deze sector veroorzaakt, wordt kringlooplandbouw als oplossing naar 

voren geschoven. Daarmee maken de oude principes van het gemengde bedrijf een opvallende 

comeback. Hij pleit voor het toepassen van historische kennis over het traditionele gemengde 

bedrijf. Wanneer we dit beschouwen als een activerende kracht, kunnen we leren van de 

ecologische en bedrijfseconomische kennis. Volgens Janssen beseffen steeds meer boeren op 

zandgronden dat historische landbouwsystemen inspiratie bieden voor de toekomst. Hiermee is 

dit deel afgesloten. 

 

Deel 3 ‘Cultuurlandschap van Laag-Nederland’ omvat slechts vier hoofdstukken. Het eerste 

hoofdstuk is getiteld ‘Een bijzondere kaart van het eiland Schouwen uit 1540’ en is geschreven 

door Frans Beekman. Keizer Karel V bezocht dit eiland in 1540, omdat de dijken snel 

verzwaard moesten worden. Deze waren ernstig beschadigd na de stormvloeden in Zeeland van 

1530 en 1532. Aan de hand van een kaart wordt gekeken of de weergave van het landschap 

juist is. Deze kaart werd gebruikt om de keizer te informeren over de toestand van de dijk aan 

de Schouwse zuidkust. Taeke Stol vervolgt met het tweede hoofdstuk ‘Luchthuizen in de 

provincie Groningen’. Luchthuizen zijn bekend als tuinhuisjes aan het water aan de Zaanstreek. 

Stol concludeert dat Groningse luchthuizen anders zijn dan Zaanse. Ze zijn in Groningen 

onderdeel van de bebouwing en van boerderijen, waar ze als woonruimte dienen met praktische 

functie. Linde Egberts schrijft het derde hoofdstuk ‘Isolatie en verbinding. Landschap en 
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identiteit van de Nederlandse Waddeneilanden in een mobiliteitstransitie’. Egberts begint te 

zeggen dat de veerboten naar de Waddeneilanden hun langste tijd te hebben gehad, waardoor 

een mobiliteitstransitie aanstaande is, die mogelijk impact zal hebben op het landschap en 

identiteit van de eilanden. Voor begrip van deze impact wordt met het begrip 

waddeneilandschappen gewerkt. Judit Schuyf besluit dit deel met haar bijdrage ‘De 

Huydecopers als projectontwikkelaars in Maarssen’. De naam Huydecoper hoort bij Jan 

Jacobsz Bal die zich naar zijn bedrijf Huydecoper ging noemen. Hij behoorde tot de kooplui 

die na de Alteratie van Amsterdam (1578) deel ging uitmaken van het stadsbestuur. De familie 

trad op als projectontwikkelaar in de 17e eeuw. Rond 1660-1670 verkochten zij het grootste 

deel van hun bezit als gevolg van een landbouwcrisis en de daardoor dalende grondprijzen. In 

de eerste helft van de 18e eeuw kochten zij grond in een veenweidegebied aan, waarbij de winst 

naar de landbouw ging. In de 19e eeuw stonden zij bekend als bestuurders en juristen. 

 

Dan gaan wij naar deel 4 ‘Dorpen en steden’ dat ook vier hoofdstukken omvat. Het eerste 

hoofdstuk is geschreven door Adrie de Kraker: ‘Schuttershoven in Noord-Vlaanderen 1400-

1600. Symbolen van stedelijke identiteit’. Hij richt op gilden en hun functies, waarbij 

gildebroeders belangrijke sociale functies hadden, bijvoorbeeld bij missen en uitvaarten. Hij 

kijkt ook naar handboog- en voetschutterijen en hun veranderende functies. Henk Schmal 

vervolgt met hoofdstuk 2 ‘Van Via Regia tot weiland. De levensloop van de Brugakkerweg te 

Zeist’. Al in de Middeleeuwen liep er een internationale landweg tussen Utrecht en Keulen 

dwars door Zeist. De Brugakkerweg speelde een belangrijke rol in dit wegennetwerk. Marc 

IJsselstijn vervolgt met het derde hoofdstuk ‘De Oudegracht in Utrecht. Enkele nieuwe 

inzichten en hypothesen over de ruimtelijke ontwikkeling van de middeleeuwse stadshaven’. 

De meest recente kennis komt uit het proefschrift van Marieke van Dinter dat zij in 2017 

verdedigde aan de Universiteit Utrecht: Living along the Limes. Landscape and settlement in 

the Lower Rhine Delta during Roman and Early Medieval times. Hierna schrijft Sonja Barends 

het laatste hoofdstuk ‘Geesteren, een geplande nederzetting?’, waarin zij deze vraag 

beantwoordt door de ontstaansgeschiedenis tegen het licht te houden met oog voor het dorp, de 

hoven en aanleg van essen. Barends concludeert dat Geesteren een geplande secundaire 

nederzetting is, waarbij een nieuw dorp werd gesticht binnen het territorium van een bestaande 

nederzetting. Echter zijn er geen aanwijzingen voor een planmatige aanleg, hoewel het wel 

mogelijk geweest kan zijn. 

 

Het vijfde deel ‘Landschap internationaal’ omvat zes hoofdstukken. David Koren trapt af met 

‘Klein-Curaçao, een kwetsbaar islandscape’. Dit kleine eilandje is rijker aan erfgoed dan aan 

het eerste gezicht lijkt. Volgens Hans Renes zijn kleine eilandjes kwetsbaar door isolement, 

connecties en fluctuaties. Het is per boot bereikbaar waarbij men er vrijwillig of onvrijwillig 

kwam. Rond 1850 werd het eiland vervlochten met de wereldeconomie door fosfaatwinning, 

waarna het drastisch van uiterlijk veranderde. Massatoerisme heeft haar invloed op de natuur. 

Leo Paul vervolgt met hoofdstuk 2 ‘Van de bodem verdwenen. De gevolgen van 

bruinkoolwinning in het Rijnland’, waarbij er sinds 1948 66 dorpen zijn opgeslokt en 35.000 

mensen zijn verplaatst. In 2038 zal uiteindelijk worden gestopt met de winning en verbranding 

van steen- en bruinkool. Peter Burggraaf en Klaus-Dieter Kleefeld vervolgen hoofdstuk 3 met 

‘Naar Hollands model. Het cultuurlandschap van het Alte Land aan de Beneden-Elbe’, waarin 

zij kijken naar de historische ontwikkeling met aandacht voor de ontginningen die zich in dit 

gebied hebben voorgedaan. Beide gebieden lijken op elkaar en beschikken over een rijke 

cultuurhistorie dat gebaseerd is op het middeleeuwse kolonisatie- en ontwateringsproces. 

Fruitteelt is zeer belangrijk voor dit gebied gebleken. Dan is daar de bijdrage van Glenn 

Zevenbergen, Bouke van Gorp en Xiaolin Zang: ‘Leven in de brouwerij. 

Bierbrouwerijcomplexen ontwikkelen zich tot erfgoedlocaties’. Men bespreekt hoe twee 
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brouwerijen in Ljubljana en Qing-dao zich ontwikkelen tot commerciële erfgoedlocatie binnen 

de zogenaamde experience economy. Ben de Pater heeft vervolgens het hoofdstuk ‘‘The better 

half of the United States’. Botsende verhalen over de Great West’ voor zijn rekening genomen. 

Specifiek wordt gekeken naar welke verhalen een rol speelden in het kolonisatieproces van de 

Great West. Duidelijk dat nationale parken onderdeel werden van deze kolonisatiegeschiedenis, 

waarin de oorspronkelijke bewoners plaats moesten maken voor “ongerepte natuur” die werd 

omgevormd tot productielandschap. Guus J. Borger gaat weer naar Nederland met zijn 

hoofdstuk ‘Het Maas-Scheldekanaal, een bron van conflicten’. Hierin kijkt hij naar de 

Limburgse Maas ten opzichte van andere rivieren, de Maasvaart en de nog steeds bittere reactie 

in België over de vijandigheid van Nederland als republiek en koninkrijk vanuit economisch 

perspectief. Hiermee is dit deel teneinde gekomen. 

 

Het laatste deel ‘Landschap en verbeelding’ omvat vijf hoofdstukken. Jelle Vervloet schrijft het 

eerste hoofdstuk ‘De rivieroverstromingen van 1855 en de hulpactie van een Amsterdamse 

kunstenaarsvereniging’, namelijk Arti et Amicitae die in 1839 was opgericht en een prominente 

rol in de kunstenaarswereld bekleedde. Koningin Anna Paulowna was in 1841 al 

beschermvrouwe, waarna koning Willem II ook beschermheer werd. Door het verloten van 

kunstvoorwerpen kon deze opbrengst worden besteed aan de slachtoffers, zo werd gedacht. Dit 

idee werd echter niet goedgekeurd en men moest in plaats daarvan afbeeldingen van de 

belangrijkste doorbraken en overstromingen gaan uitgeven. Reinout Rutte vervolgt met 

hoofdstuk 2 ‘Stad en land op een paneeltje van Harm Kamerlingh Onnes’, waarin hij een 

schilderij van een watertoren ten noorden van Scheveningen bespreekt. Hoofdstuk 3 ‘Land Art, 

het vergeten landschapselement’ is geschreven door Dré van Marwijk, waarin hij 34 objecten 

behandelt. Landschapskunst of ‘Land art’ is een stroming in de beeldende kunst waarbij het 

landschap totaal verbouwd of omgevormd wordt met de bedoeling er een kunstzinnige 

symbolische betekenis aan te geven. Deze definitie acht de auteur echter onvolledig. Hij komt 

tot de volgende definitie: ‘Land art is een vorm van beeldende kunst die bestaat uit 

grootschalige kunstwerken in de openlucht, die gebruik maakt van in het landschap 

voorkomende natuurlijke materialen (als aarde, stenen, water, bomen, riet en gras en/of van 

optredende natuurlijke processen en verschijnselen (groei en verval, seizoenswisseling) en 

soms aangevuld met niet-lokale materialen, waarbij de positionering in het landschap van 

betekenis is en die ertoe bijdraagt dat de beschouwer het landschap met andere ogen beziet of 

beleeft’. Het vierde hoofdstuk ‘Meesterschilder en stadsmeester. Jan van der Heydens kunst als 

historische bron’ is geschreven door Jaap Evert Abrahamse en richt zich op ondernemer, 

uitvinder en schilder Jan van de Heyden (1637-1712). De auteur stelt de vraag of de door de 

schilder geproduceerde beelden betrouwbare bronnen zijn voor historici die zich met 

Amsterdam bezighouden. Hij bespreekt onder andere schilderijen, tekeningen en prenten. 

Volgens de auteur kunnen dit soort bronnen zeker helpen in historisch onderzoek, maar moeten 

zij net als andere bronnen gewogen worden in het licht van de context. Het laatste hoofdstuk 

‘Schellinkhout, een speculatieve landschapsbiografie’ is geschreven door Eric Luiten, die stelt 

dat in de biografische benadering het landschap niet beschouwd wordt als de ondergrond of het 

decor van menselijk handelen, maar als de historisch gegroeide en betekenisvolle leefwereld 

van mensen. In die leefwereld valt de historicus (in de ruime betekenis van het woord) niet meer 

weg te denken als een getrainde, goed geïnformeerde en kritische verhalenverteller. 

 

Concluderend mag gesteld worden dat dit liber amicorum (vriendenboek) even variërend en 

interessant is als het werk van Hans Renes, dat dit weerspiegelt door de veelheid aan 

onderwerpen. Deze bundel geeft de lezer zeer veel nieuwe kennis mee over landschappen, 

erfgoed, beleid binnen nationaal en internationaal perspectief. De meeste auteurs hebben ook 

het werk van Renes in hun bijdragen verwerkt, waarmee ook de zinvolheid is aangetoond. De 
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historische geografie heeft dankzij Renes een gehele nieuwe dimensie gekregen. Wat verder 

ook prettig is dat Renes schrijft voor geleerd en algemeen geïnteresseerden. Door zijn brede 

belangstelling blijkt Renes veel kennis en ervaring te hebben bijgedragen aan dit mooie 

vakgebied. De lezer is na het lezen van dit boek meer te weten gekomen over gemeynten, 

bossen, kanalen, ontginningen, feodalisme en Nederlandse geschiedenis. Elk hoofdstuk is goed 

en duidelijk geschreven en voorzien van kaarten in kleur- en zwartwit alsook afbeeldingen van 

bijvoorbeeld schilderijen en foto’s. Ik denk dat Renes hier zelf ook erg van heeft genoten en ik 

raad dit boek dan ook graag aan. 
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(Recensie) Rob de Wijk, De slag om Europa. Hoe China en Rusland ons continent uit elkaar 

spelen (Uitgeverij Balans 2021). ISBN 9789463821254, 381 pp. €23,99. 

Jef Abbeel 

 

De auteur is hoogleraar Internationale 

Betrekkingen in Leiden en schreef in 2019 ‘De 

nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs 

de macht overneemt.’ Dit boek sluit daar bij 

aan. Europa was ruim vijf eeuwen het centrum 

van de wereld, maar dat is nu voorbij. China 

breidt zijn macht steeds verder uit, Rusland 

probeert de NAVO te ontwrichten, Trump 

fungeerde als stoorzender, het VK trad uit de 

EU, Hongarije en Polen zijn buitenbeentjes, de 

coronacrisis toonde de zwakke en trage kanten 

van de EU. En Erdogan deed er nog een schepje 

bovenop door de twee leiders in het zicht van 

heel de wereld uit elkaar te spelen.  

 

De auteur begint met China, dat in 2012 zijn 

samenwerking met 16, later 17 landen van 

Midden- en Oost-Europa begon te versterken. 

De meeste sloten zich aan bij de Nieuwe 

Zijderoute(s). China koos bewust eerst de 

armere landen als prooi. Albanië, Bosnië-

Herzegovina, Montenegro, Noord-Macedonië 

en Servië zijn al lid van de Nieuwe Zijderoute. 

Ze willen lid worden van de EU, maar daar is 

er verzet tegen verdere uitbreiding (p. 235-

237). 

 

En de invloed van China bleef niet beperkt tot de economie: Hongarije, Polen en Servië nemen 

de Chinese autocratie als voorbeeld. China eigende zich de Zuid-Chinese Zee al toe en hield 

zich niet aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De Wijk vreest dat 

China de kampioen van de Vierde Industriële Revolutie zal worden en dat de nieuwe 

wereldorde Chinese kenmerken zal hebben: autocratie, staatskapitalisme, beperkte vrijheden 

(p. 17-19). Europa gaat sinds 2008 van crisis naar crisis: banken, vluchtelingen, aanslagen, 

Brexit, corona. Dit laatste virus doet terugdenken aan de pest van 1347-1352, die ook uit China 

kwam en toen voor 200 miljoen doden zorgde (p. 37-38 + p. 332-333). Corona toonde aan dat 

het binnen Europa ieder voor zich is. De auteur geeft als verklaring dat volksgezondheid een 

nationale bevoegdheid is. En hij meent dat Europa sterker uit de crisis kwam. Terug naar China. 

Met de megalomane Nieuwe Zijderoute(s) wil Xi de rest van de wereld aan China binden via 

trein, wegen over land, lucht en zee. Het verkiest bilaterale afspraken, omdat het dan zijn wil 

kan opleggen (p. 69-72). De grootste investeringen gebeurden in het VK. Maar China heeft via 

zijn staatsbedrijf COSCO (China Ocean Shipping Company) ook een dominante positie in de 

havens van Rotterdam, Zeebrugge en 11 andere Europese havens. Het koopt duizenden hectare 

landbouwgrond op in Frankrijk en andere landen, o.a. om er graan te verbouwen en 

hongersnoden (met 45 miljoen doden zoals in 1959-1961) te voorkomen. Want in eigen land is 

slechts 9% van de grond geschikt voor landbouw. En voor de arme Franse boeren is elke hulp 

welkom. Chinezen hebben ook al 160 chateaus gekocht in de regio Bordeaux en een aantal 
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Europese bedrijven zijn al in Chinese handen. Maar in 2017 was dat slechts 0,89% van het 

totaal. In 2019 ging 9% van de Europese export naar China en 19% van de import kwam 

vandaar. Enkele wegenprojecten in Midden- en Oost-Europa werden geen succes en China 

heeft 370 miljard $ uitgeleend aan landen die hun schulden moeilijk kunnen terugbetalen (p. 

102-106).  

 

De Wijk somt nog wat zaken op die hem ongerust maken: China spioneert (o.a. bij ASML 

Holding), controleert zijn diaspora van 40 miljoen mensen en de 500 Confucius-instituten, 

verspreidt desinformatie (o.a. over corona), wil via 5G vele data ophalen.  Over naar Poetin. 

Ook hij wil de slag om Europa winnen, maar hij pakt het heel anders aan dan Xi. China handelt 

constructief en uit kracht, Rusland destructief en uit economische zwakte. Tijdens zijn eerste 8 

jaar presteerde hij goed en gaf hij Rusland zijn waardigheid en zelfbewustzijn terug, na de 

vernederingen van de jaren 90. Maar vanaf de kredietcrisis van 2008 werd hij de ‘tsaar van een 

autoritaire kleptocratie’: een kleine groep van vroegere KGB-ers die de rijkdom en macht onder 

elkaar verdelen. Hij zou een vermogen hebben van 100 à 160 miljard $ (p. 168). Ik betwijfel of 

dat klopt. Na 20 jaar Poetin is het straatbeeld van Moskou wel veel fleuriger en luxueuzer 

geworden. De persvrijheid is helaas afgeschaft in 2020 en de staatstelevisie kwam onder zijn 

controle. De Russen krijgen nu entertainment en desinformatie (p. 162-169). Rusland voelt (of 

voelde) zich vernedert en toonde dan zijn rancune door de Krim aan te hechten, zich te moeien 

in Oost-Oekraïne en door chaos te veroorzaken bij de NAVO-landen met destructieve 

aanvallen. De auteur geeft talloze voorbeelden van zulke subversieve acties en noemt een aantal 

pro-Russische partijen en politici in West-Europa (p. 175-204). Hij zegt er niet bij dat ook de 

EU zich beter wat minder had bemoeid met Oekraïne (n.v.d.r.). Hij beweert dat Rusland enkele 

zeeroutes kan blokkeren en zo Europa hard kan raken. De Baltische landen voelen zich bedreigd 

door de 65.000 Russische militairen aan hun grenzen, maar De Wijk ziet een bezetting nog niet 

als een reëel scenario (p. 217-222). Rusland kan de EU en de NAVO wel zwaar schaden door 

de gaskraan dicht te draaien: 39% van ons gas komt van Gazprom, maar dat was altijd een 

voorbeeldige leverancier.  

 

Rusland ziet de westelijke Balkan als een buffer tussen Oost en West. De landen hebben een 

communistisch verleden en behalve Albanië ook het orthodoxe geloof. Turkije, Iran, Saoedi-

Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar proberen er ook invloed te krijgen en de 

islam verder te verspreiden. Vele landen proberen dus hun stempel te drukken op die regio. 

Maar de EU blijft er met 75% de belangrijkste handelspartner en met 72% de grootste 

investeerder. Die regio importeert slechts 9% uit China en exporteert slechts 3% naar China (p. 

255-256). Amerika dan. Na de val van het Oostblok was er even een unipolaire wereld. Maar 

in 2003 viel Amerika met nepargumenten binnen in Irak, waarna dit land in chaos belandde en 

een oord werd voor IS, de Islamitische Staat. In 2008 kwam de kredietcrisis. Obama liet Poetin 

begaan in de Krim en Assad met zijn chemische wapens in Syrië. Trump verbrak meer 

akkoorden dan hij er sloot, viel de NAVO, de WTO en de EU aan, schoffeerde Merkel (p. 274-

296). Biden probeert Amerika weer te verzoenen met de internationale instellingen, maar de 

oude machtspositie herstellen lijkt onmogelijk. China zal wellicht al in 2028 de grootste 

economie zijn i.p.v. in 2033 (p. 301). China, Rusland en Amerika proberen de EU in hun greep 

te krijgen. Volgens De Wijk zien zij de EU niet als een verdeelde club, maar als een supermacht 

en als de grootste geïntegreerde markt van de wereld. Dit verklaart hun slag om Europa. De 

Unie bepaalt de toegangsstandaarden voor de Europese markt en zo bepaalt ze volgens welke 

regels producten en diensten geproduceerd worden buiten Europa. Russische auto’s 

beantwoorden hier niet aan en komen hier dus niet binnen (p. 317-318). Chinese meestal maar 

voor korte tijd. Trump maakte zich boos toen hij besefte dat de EU ook aan Amerikaanse 

bedrijven zoals Facebook en Google standaarden en boetes kan opleggen. Volgens De Wijk bijt 
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ook China zijn tanden stuk op de EU, zijn belangrijkste handelspartner, maar ik heb de indruk 

dat het eerder omgekeerd is. De EU exporteert voor 198 miljard € naar China en importeert 

voor 362 miljard, bijna het dubbele. En China houdt zich niet altijd aan zijn afspraken, zeker 

niet wat de werkgelegenheid betreft die het hier belooft. De Wijk heeft ook kritiek op het sociaal 

kredietsysteem, maar ik denk dat de EU dat beter in aangepaste vorm zou overnemen: belonen 

wie zich goed gedraagt, bestraffen wie winkels leegplundert, van alles vernielt en de politie in 

elkaar slaat.  

 

De relatie met Rusland is zo verstoord, dat ze volgens De Wijk pas kan beteren zodra Poetin 

opstapt en dat is misschien pas in 2036. De auteur besluit dat de EU het gehaald heeft tegen Xi, 

Poetin, Trump en Boris Johnson door hen te dwingen tot de productstandaarden van de EU en 

een gelijk speelveld. Ik twijfel eraan of die productstandaarden een bewijs van grote winst zijn 

en ook of de zwaar gesubsidieerde Chinese bedrijven hetzelfde speelveld hebben: dan zou een 

hoop productie even goed in Europa kunnen plaatsvinden. Blijkbaar heeft de EU nieuwe eisen 

geformuleerd i.v.m. staatssteun, maar ik betwijfel of China zich daar aan zal houden. Als China 

dat niet doet, mag het niet meer importeren of ook geen Europese bedrijven meer aankopen. En 

geen mens gelooft dat “de EU China en Rusland kan dwingen om de mensenrechten te 

respecteren” (p. 346). Vervolgens verwijten China en Rusland de EU zélf de mensenrechten te 

schenden en storen zich aan geen enkele kritiek i.v.m. Hongkong, Oeigoeren, Navalny etc.  Ik 

betwijfel ook of “corona de Europese integratie heeft versterkt” (p. 347): De Wijk meent van 

wel en beschouwt de gezamenlijke inkoop van vaccins als een enorme doorbraak. Hij meent 

zelfs dat de 21ste eeuw de eeuw van Europa kan worden (p. 351). In het begin zei hij nog dat de 

nieuwe wereldorde Chinese kenmerken zou hebben. En zo lang als elk Europees land vetorecht 

heeft, blijft er verdeeldheid. Xi en co lopen volgens hem stuk op het communautaire beleid van 

de EU: in de exclusieve bevoegdheden van Brussel hebben de lidstaten geen vetorecht. Maar 

telkens als de EU fusies tussen grote bedrijven verbiedt, zoals bij Siemens en Alstom in 2018, 

speelt ze in de kaart van China (p. 352-354). De schrijver pleit zeker niet voor een koude oorlog 

met China en Rusland, maar wel voor een gelijkwaardige relatie. Hij beschouwt de pro-

Russische partijen, Europese leiders die China als voorbeeld nemen, de fellow travelers en de 

nuttige idioten (zoals Baudet in NL, PvdA met filmpjes van ‘Russia Today’ in België)  als de 

grootste bedreiging voor Europa (p. 356-357). Het klopt wel dat geen enkel continent zo zijn 

stempel gedrukt heeft op de wereldgeschiedenis als Europa, zeker sinds de ontdekkingen. De 

Wijk concludeert dat Europa zich weer aan het uitvinden is dankzij Trump, Xi, Poetin, de Brexit 

en corona (p. 360). Laten we hopen dat hij gelijk heeft. 

 

Beoordeling 

Net zoals in 2019 (‘De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt’), 

heeft Rob de Wijk opnieuw een leerrijk boek geschreven, met veel kennis van zaken en vaak 

met informatie uit zijn eigen internationale contacten. Het is ook een beknopte politieke 

geschiedenis van de laatste dertig jaar. Lange tijd geeft hij de indruk dat China zal winnen en 

dat het niet goed functioneren van de EU te wijten is aan de ontregelaars Xi-Poetin-Trump i.p.v. 

aan interne strubbelingen. Op het einde ziet hij Europa dan toch als winnaar opduiken. Als lezer 

moet je dus flexibel meedenken. Soms overdrijft de auteur: ik zie West-Europa niet de Chinese 

kenmerken autocratie, staatskapitalisme en beperkte vrijheden overnemen. Maar Orban doet 

dat wel in Hongarije. Nog wat details. Hij noemt Nederland een gedecentraliseerd land (p. 42). 

Dat klinkt vreemd in onze oren, want Nederland heeft voor elk departement één minister, België 

vier tot 8 à 9 voor volksgezondheid, die allemaal een pak meer verdienen dan die ene in 

Nederland. Zelfs onze premier kan ze niet alle 8 of 9 opsommen. Maar de auteur bedoelt dat er 

in Nederland veel bevoegdheden verschoven zijn naar de gemeentes en dit werkte rampzalig 

bij de coronacrisis. De auteur koppelt Alexander Hamilton (1755-1804) zowel aan de stichting 
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van de VSA (ca. 1787) als aan de jaren na de Burgeroorlog (1861-1865, p. 341). Maar hij was 

toen al 61 jaar dood. Hij zegt dat alle landen die ooit lid waren van het Warschaupact, nu lid 

zijn van de NAVO (p. 172). Dan zouden Rusland enz. er ook bij zijn. De Volksrepubliek China 

werd niet in 1947 gesticht (p.176), maar in 1949. Poetin beweerde in 2005 niet dat de val van 

de Sovjet-Unie “de grootste geopolitieke tragedie van de 20ste eeuw was” (p. 177), wel dat het 

een zeer grote tragedie was. Zonder die val was hij wellicht een onbekende ambtenaar van de 

KGB in Dresden gebleven.  Behoord (p. 183) schrijven we met een -t, disinformatie moet 

desinformatie zijn. Op p. 187 zegt hij dat de gevluchte, vaak verarmde ‘Wit-Russische’ adel in 

Frankrijk door de KGB geronseld werd. Het zal wel heel de Russische adel geweest zijn. De 

lezer wordt trouwens verondersteld een beetje Russisch te kennen, want bij Zapad (westen), 

Vostok (oosten) en Grom (donder) staat geen vertaling (p. 215-216). Het woord relatie lijkt me 

vrouwelijk i.p.v. mannelijk (p. 47) en na federaal Europa zou ik ‘dat’ schrijven i.p.v. ‘die’ (p. 

57). Hij zegt dat 75% van de CEO’s van grote Chinese bedrijven lid zijn van de CCP (p. 110). 

Ik vermoed 100 %. Ook criticus Jack Ma was lid, maar hij zal wellicht nooit meer kritiek uiten. 

Kapitalistisme (p. 168) is een drukfoutje.  
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(Recensie) Martin Cüppers, Annett Gerhardt, Karin Graf, Steffen Hänschen, Andreas Kahrs, 

Anne Lepper en Florian Ross, Het Niemann Album. Foto’s van vernietigingskamp Sobibor 

(Stichting Sobibor en Uitgeverij Verbum 2020). ISBN 9789493028357, 383 pp. €29,50. 

Mark Beumer 

 

Dit indrukwekkende en leerzame boek 

is de Nederlandse vertaling van Fotos 

aus Sobibor. Die Niemann-Sammlung 

zu Holocaust und Nationalsozialismus, 

wat is uitgegeven door Bildungswerk 

Stanisław Hantz e.V. en 

onderzoeksinstituut Ludwigsburg van 

de Universiteit Stuttgart. 

Met de moed der wanhoop 

kwamen op 14 oktober 1943 Joodse 

gevangenen in opstand en doodden 

daarbij ook SS’er en plaatsvervangend 

kampcommandant Johann Niemann. 

Pas kort geleden kwamen meer dan 350 

foto’s en aanvullende documenten uit 

zijn bezit boven water. De gedeeltelijk 

in twee albums verzamelde particuliere 

foto’s, oorspronkelijk bedoeld als 

visueel aandenken aan zijn carrière, 

werpen een nieuwe, indringende blik op de Holocaust in het door Duitsland bezette Polen en 

de ‘euthanasie’-moorden op lichamelijk en geestelijk gehandicapten in het Derde Rijk waarbij 

Niemann actief betrokken was. De in dit boek gepubliceerde unieke fotoverzameling wordt in 

verschillende bijdragen in een verhelderend historisch kader geplaatst. Ze vormt een even 

beklemmende als waardevolle informatiebron over de onder de noemer Aktion Reinhardt 

aangeduide moord op circa 1,8 miljoen Joden in de dodenkampen Belzec, Sobibor en Treblinka, 

een minder bekend hoofdstuk in de vernietiging van de Europese Joden. 

Temeer is dit boek een kennismaking met Johan Niemann, plaatsvervangend 

commandant van Sobibor die als centrale figuur functioneerde binnen het kamp. Met zijn foto’s 

wou hij de werkelijkheid verdraaien, door een vrolijk beeld te laten zien van een prettige 

diensttijd. Het was Niemann die de Joden in het geheim wilde doden, maar zelf terecht werd 

gedood door de Joden dien opstand kwamen op 14 oktober 1943. Door archeologisch onderzoek 

de afgelopen tijd zijn deze foto’s nog belangrijker geworden voor een juist begrip van dit 

verhaal. Ze laten niet alleen de getuigen zien, maar tonen ook de verschrikkingen die zich 

hebben afgespeeld in het kamp. In Nederland kennen wij Sobibor voornamelijk van de 

ontroerende verhalen van Jules Schelvis die lange tijd over zijn ervaringen had gezwegen, maar 

uiteindelijk toch voor het verhaal koos. Zo leerde hij ons wat hem allemaal was overkomen, 

een verschrikkingstocht door zeven kampen die hij allemaal overleefd had. Jetje Manheim 

vertelt over haar eerste keer in Sobibor; het sneeuwde en de wegen waren glad. Ondertussen 

dacht zij het einde van de wereld te naderen. Ze vertelt hoe haar familie gedwongen was hun 

huizen in 1942 te verlaten en onderdoken. Jetje heeft in 2003 de Gedenklaan geopend, 

waarschijnlijk de weg die de Joden moesten afleggen naar hun naderende dood. Manheim geeft 

aan dat in Polen het herdenken van gestorven geliefden een alledaags ritueel is, dat in schril 

contract staat met de grove schending van democratie en mensenrechten. Je vraagt je of Polen 

nu niks heeft geleerd van de Tweede Wereldoorlog en met name de Holocaust of Shoah. 

Inmiddels bezoeken vele scholen Sobibor en is de Poolse Holocaust Memorial Day ontstaan 
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die op 19 april plaatsvond, omdat op die dag in 1943 de Joodse opstand in de getto’s begon. 

Aktion Reinhardt zal voor velen nieuwe informatie zijn, voor ondergetekende sowieso. De 

Tweede Wereldoorlog is helaas rijk aan zoveel details, dat het moeilijk is je er een coherent 

beeld van te vormen dat recht aan alle geschiedenissen. Ik spreek dan nog niet eens over de 

onbekendheid van slachtoffers én daders. Primaire bronnen als dagboeken, dienstjournaals en 

brieven waren eerst niet vrijgegeven, maar geven belangrijk inzicht in deze operatie. Johan 

Niemann die door de Joden met een bijl werd vermoord, blijkt dus een van de sleutelfiguren te 

zijn, maar toch voor velen onbekend buiten het kamp en deze geschiedenis. Niet alleen is hij 

verantwoordelijk voor de dood van de Joden in Sobibor, maar ook bij de moord op 

tienduizenden patiënten van psychiatrische inrichtingen en verpleeghuizen in het Derde Rijk. 

Regionaal historicus Hermann Adams toonde in 2015 diverse foto’s die hij van de familie van 

Johan Niemann had gekregen. Men heeft ervoor gekozen verder onderzoek naar deze foto’s te 

doen, waarbij bleek dat het Johan Niemann was die op de foto’s stond vergezeld van andere 

SS’ers. 

Met betrekking tot Sobibor bezat Niemann een fotoverzameling, waar hij op bijna elke 

foto stond afgebeeld met collega’s en soms met Joden die hun huizen schoon moesten houden 

en voor vermaak moesten zorgen. In Sobibor zijn duizenden mensen vergast, met name uit 

Nederland. Onder valse voorwendselen en met veel geweld werden zij op de trein naar Sobibor 

gezet om daar ‘gehervest’ te worden. Eenmaal aangekomen zagen zij op gegeven moment de 

hoge stapel lichamen die verbrand moest worden. Het kamp had echter te maken met 

capaciteitsproblemen, waardoor er een kamp bij gebouwd moest worden. In de gaskamers 

konden 70 tot 100 Joden worden vermoord en dat was te weinig. De Joden sliepen op houten 

plinten zonder dekens en kregen maar weinig te eten, tussen de 100 en 150 gram roggebrood 

en verdunde koffie, wat zij slootwater noemden. Het kamp was omheind door gevlochten 

bomen en gesplitst. De Duitsers verbleven in een soort van bungalows, waarin sommigen 

tewerkgesteld werden. Er was veel geweld en als iemand het in zijn hoofd haalde om in opstand 

te komen, werd hij of gelijk doodgeschoten of werd er nog gruwelijker geweld toegepast. Met 

betrekking tot Aktion Reinhardt werden zogenaamde trawniki’s ingezet ofwel bewakers van 

Poolse en Oekraïense afkomst. Zij moesten zorgen voor een goede uitvoer van dit plan in Belzec 

en Sobibor. Er werd enerzijds veel geweld toegepast door deze bewakers, waarbij men niet 

schroomden om baby’s en zuigelingen te vermoorden. Anderzijds werkten men samen met de 

Joden, waarbij zij deze ook weer verrieden als ze wilden vluchten. Zelf zijn ook diverse 

bewakers gevlucht, wat ook weer met de doodstraf bestraft werd. Zij hebben hoe dan ook een 

groot aandeel in de moord op de Joden gehad. Er wordt vervolgens een uitstapje naar Berlijn 

gemaakt, waar kamppersoneel en trawniki’s een week lang vakantie vierden. Het was duidelijk 

dat ook de echtgenotes af wisten van wat zich afspeelden, doordat de mannen in een dronken 

bui vertelden wat er allemaal gebeurde. Op 14 oktober 1943 kwamen de gevangenen dan 

uiteindelijk in opstand, waarbij zij eerst Niemann met een bijl vermoordde. Vervolgens 

ontsnapten zo’n 300 gevangenen en vluchtten de bossen in. De achtergebleven Joden werden 

door de verraste Duitsers vermoord door middel van een nekschot. De vermoordde Duitsers 

kregen een erebegrafenis. Nadat het Rode Leger het kamp had bevrijd werd het afgebroken. 

Later in de jaren 60 en daarna kwamen er een nieuw museum en andere gebouwen om 

bezoekers te onderwijzen in wat er was gebeurd en om bezinning te bieden. Een volgend 

hoofdstuk richt zich op Henriette Niemann, de vrouw van Johan Niemann. Zij kenden elkaar 

van jongs af aan. Later huwden zij. Vanaf 1941 moet zij geweten hebben van de vele 

gruweldaden. Dit tekent zich uit diverse administratieve stukken. Zij heeft nooit afstand 

genomen van het nationaalsocialisme maar zich er ook niet mee willen verrijken. Het boek 

wordt afgesloten met een interview met Simeon Rosenberger, wellicht de laatst overlevende 

van Sobibor die op 95-leeftijd nog een interview hield en zich Niemann ook nog goed kon 

herinneren.  
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Dit boek is erg belangrijk vanwege meerdere redenen. Ten eerste toont de fotoverzameling van 

Johann Niemann hoe de werkelijkheid misleid werd door gebeurtenissen op foto’s, waarbij men 

nooit zomaar had kunnen vermoeden wat zich allemaal heeft afgespeeld, de vele gruweldaden 

die we zijn tegengekomen, zoals het doden van baby’s en zuigelingen, maar ook de 

grootschalige misleiding van Joden, zigeuners, homoseksuelen die onder valse voorwendselen 

naar Sobibor werd gedeporteerd. Sommigen klapten zelfs nog. Het boek werpt ook licht hoe 

het kamp was ingedeeld, waar de Duitsers verbleven en welke taken de gevangenen daarin 

hadden. Ook is er veel informatie over hoe de gevangenen gevoed werden en hoe ze moesten 

slapen onder erbarmelijke mensonterende omstandigheden. Verder is licht geworpen op de rol 

van echtgenoten, hier in de persoon van Henriette Niemann. De interviews met de overlevenden 

zijn van grote waarde voor de mondelinge overlevering en voor het niet vergeten van wat zich 

hier heeft afgespeeld. Wij kunnen alleen het hoofd buigen en bidden voor de miljoenen 

slachtoffers die deze waanzinnige oorlog vele Joden, zigeuners, homoseksuelen, communisten, 

vrijmetselaars, etcetera heeft gekost. Ik wil iedereen dan ook vragen dit boek aan te schaffen 

om hun kennis over de toch al moeilijk bevatbare en gedetailleerde geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog te vergroten en te verspreiden. 
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(Recensie) Rob Pijpers, Hou-Zee! Dreggen in de beerput van een nationaalsocialistische 

familie (Uitgeverij Verbum en Rob Pijpers 2021). ISBN 9789493028494, 187 pp. €19,50. 

Mark Beumer 

 

Anders dan het na de bevrijding van Nederland 

graag omarmde geschiedbeeld wil, vormden de 

leden van de NSB en haar nevenorganisaties 

zowel voor als tijdens de oorlogsjaren vaker wel 

dan niet juist de “ruggengraat” van de 

maatschappij. Evenmin vormden deze NSB’ers 

een van de rest van de maatschappij strikt 

afgescheiden ‘foute’ enclave. In brede kringen 

van “Arisch” Nederland en ook bij de 

zelfbenoemde Joodse elite zoals belichaamd in 

de Joodsche Raad, zetten na de Duitse inval in 

1940 aanpassing en collaboratie de toon en 

effenden het pad voor de deportatie van 

honderdduizend Joodse Nederlanders. Na de 

oorlog werd door NSB’ers veelal gezwegen over 

hun vroegere doen en laten, ook en met name 

tegenover hun nazaten. De auteur, afkomstig uit 

wat door de naoorlogse Bijzondere 

Rechtspleging als een “doorgewinterd NSB-

milieu” werd getypeerd, ontrafelt in dit heel 

persoonlijke opstel het oorlogsverleden – en de 

nasleep daarvan – van zijn familieleden, die 

vanaf de oprichting van de NSB begin jaren 

dertig hun ziel en zaligheid in “de beweging” 

staken en na “Dolle Dinsdag” in september 1944 de wijk namen naar het beminde Duitse 

buurland van Führer Adolf Hitler. Hij schildert een onthutsend en ontluisterend tijdsbeeld van 

het toenmalige Nederland en legt tevens de sociaalhistorische en psychologische wortels van 

de “fascistische mentaliteit” bloot. 

 

Het boek bestaat uit een inleiding, zeven hoofdstukken waarin de auteurs zijn familie een voor 

een beschrijft, een besluit en dankwoord. In dit boek beschrijft Pijpers de biografieën van 

Willem Pijpers (1882-1945, grootvader van vaderskant), Johanna Weil (1883-1963, 

grootmoeder van vaderskant), Herman Pijpers (1923-2011, vader van de auteur), Lambertus de 

Jonge (1894-1966, grootvader van moederskant), Geertje Kooistra (1894-1981, grootmoeder 

van moederkant), Meta de Jonge (1924-2017, moeder van de auteur), Iekje Kooistra (1896-

1992, zuster van Geertje Kooistra) en Jorrittina Kooistra (1903-1997), zus van Geertje Kooistra. 

 

De diverse verhalen verhelderen veel over deelname van Nederlanders aan de NSB. Zo valt al 

direct aan het begin op bij Lambertus dat ook leden van de vrijmetselarij door de Duitsers niet 

werden gewaardeerd, omdat zij ook de mensheid vooruit wilden helpen door kennis en 

verlichting. Tot nu toe was mij dit in ieder geval onbekend. Daarnaast blijkt uit deze verhalen 

dat veel van Pijper’s familieleden wel lid waren van de NSB of een aanverwante organisatie, 

maar dat zij zich niet volledig hieraan overgaven en zelfs de NSB weer verlieten uit bepaalde 

overwegingen, zoals ontslag van Joden in diverse organisaties. Men was wel lid, maar kleedden 

zich niet altijd zo, of gebruikten niet altijd de symbolen die bij de NSB hoorden. Wel werd 

steeds ondertekend met hou-zee als strijdkreet. We zien ook hoe de afkeer van Joden zich 
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doorzet binnen het onderwijs, zoals het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam, waar diverse 

Joodse docenten werden ontslagen, zoals de befaamde historicus Jacques Presser. Ook werden 

later alle 65 Joodse leerlingen van school verwijderd. Verder blijkt dat niet alle familieleden 

open waren over hun verleden. Aan de andere kant werd de nazistische praktijken goedgepraat, 

zoals door Meta die een proefschrift schreef over euthanasie terwijl zo’n honderdduizend 

gehandicapten werden geëuthanaseerd. Pijpers vraagt zich af of Meta deze praktijk goed wilde 

praten met wetenschappelijke argumenten. Zij voelde zich in ieder geval niet schuldig over de 

massale vernietiging van de Joden. 

 

Ook komt naar boven dat maar weinig mensen zich uit antisemitische overweging aansloten bij 

de NSB, maar veel meer vanwege een gevoel van nationale eenheid. Ook waren veel mensen 

uit Nederlands-Indië lid geworden, waarbij imperialisme een van de achterliggende redenen 

was. Verder lezen we dat diverse familieleden op gegeven moment de NSB weer verlaten om 

diverse redenen, maar de vraag is of dat oprechte redenen zijn of leugens. 

 

De auteur vraagt zich af wat hij moet met deze familiegeschiedenis van foute familieleden. 

Persoonlijk vind ik het moedig dat hij dit boek heeft durven schrijven. Hij heeft met een 

veelheid aan bronnen en literatuur zijn familiegeschiedenis in een wetenschappelijk perspectief 

geplaatst en heeft zo het standaardbeeld over deelname aan de NSB genuanceerd. Hiermee is 

dit boek zeer leerzaam gezien de nieuwe kennis die hieruit naar voren is gekomen, waarvoor 

hulde. 
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(Review) Vivian Nutton, A Thinking Doctor in Imperial Rome (Routledge 2020). ISBN 

9780367357238, 209 pp. €44,99. 

Mark Beumer 

 

This volume offers a comprehensive 

biography of the Greek – not Roman – 

physician Galen (129-ca. 199/216 CE) in the 

Roman Empire, and explores his activities 

and ideas as a doctor and intellectual, as well 

as his reception in later centuries.  

 

Nutton’s wide-ranging study surveys Galen’s 

early life and medical education, as well as 

his later career in Rome and his role as court 

physician for over forty years. It examines 

Galen’s philosophical approach to medicine 

and the body, his practices of prognosis and 

dissection, and his ideas about preventative 

medicine and drugs. A final chapter explores 

the continuing impact of Galen’s work in the 

centuries after his death, from his pre-

eminence in Islamic medicine to his 

resurgence in Western medicine in the 

Renaissance and his continuing impact 

through to the 19th century even after the 

discoveries of Vesalius and Harvey. 

 

The book entails an introduction, seven 

chapters, from which the last is the conclusion. The book includes a list of illustrations, 

acknowledgments, abbreviations, appendix, index and bibliography and is part of the Routledge 

Ancient Biographies. 

 

In the Introduction, Nutton describes the two aims of his book. The first is to repay a personal 

debt to Galen by explaining why he found him so fascinating and continues to do so. Galen had 

an extraordinary life, for not many practitioners ever became a physician to the Roman 

emperors or remained in that position for so long, but his keen eye noticed things others did 

not. In addition, when placed in his proper context, he deserves to be observed as a main 

independent thinker in many areas of philosophy. But he is, most importantly, a physician trying 

to comprehend how mind and body work and how one might proceed to a successful therapy 

on that basis. His conclusions are often misdirected or obsolete, something that applies equally 

to those of his opponents and later critics, but they are rarely thoughtless. Rather, they are 

attempts to investigate problems that are still with us at a time when aids to experimentation 

were almost non-existent and when the doctor had to proceed solely on the evidence of his own 

unaided senses. This book is avowedly on Galen’s side, but uncritically as to neglect his 

limitations. The second aim, and the more difficult, is to show how all the varied aspects of his 

life and work fit together. Almost everything that is known about Galen comes directly or 

indirectly from his own writings, in which his information on his own life is heavily skewed 

towards the period before 176. Still, Nutton respects Galen’s influence on medicine from 

Antiquity until present day. Nutton argues that no one who has studied Galen at all deeply can 

fail to react to what they find when confronted by his larger-than-life character, whether they 
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find themselves in sympathy with him or, more often, not. This book tries to give a sense of 

what it must have been like to meet and talk with Galen, whether as a friend or a patient. How 

did those who knew him well respond to the flow of words sweeping along, if not overloading, 

the copious fruits of his learning in a variety of disciplines, or to his constant dwelling on his 

own superiority over competitors in a world of charlatans and sophists. Some acknowledged 

his authority even if not always accepting it gladly or fully understanding all that he was trying 

to say, and one must always keep in mind that the social norms of the Roman world cannot be 

equated with our present ones – modesty was not a Roman virtue. But in a book that aims to 

produce a rounded portrait of Galen one must attempt to sketch at least the frameworks of his 

personality and to restore the life blood to his ghost. 

 

The first chapter ‘Galen the Greek’ places Galen or Klaudios Galenos in the Greek world. He 

was born in Pergamon, where a temple of Asklepios was present. Here, patients visited this 

Asklepieion to get healed by the god in a dream, known as incubation or temple sleep. Galen 

was himself healed by the god in 157 of an abscess through encouraging in a dream the risky 

procedure of cutting an artery in the finger, which was so significant in his life that he mentioned 

it at least three times (each time with slight variations). The Asklepieion entailed three temples 

to Asklepios, Apollo and Hygieia, the goddess of Health.7 It also included a new altar and a 

long colonnaded portico. The incubation rooms were modelled to the Asklepieion in Epidauros. 

Nutton rightly argues that Asklepios was the most popular healing god the Graeco-Roman 

world and that many pilgrims visited the abundant Asklepieia, like the Pergamene temple. The 

famous orator Aelius Aristides stayed also here – with some interruptions – for seventeen 

years.8 The shrine as it appears today is the result of a further massive rebuilding beginning in 

the 120s supported by the emperor Hadrian and paid for in part by Cuspius Rufinus, a 

Pergamene citizen who had become a Roman consul. Nutton then argues that Nicon – his father 

– was one of the architects who worked on the Asklepieion. For his work, he was awarded with 

full Roman citizenship by Hadrian and became a member of full Roman citizenship and held 

some temporary political offices. Galen didn’t have a great relationship with mother. It was his 

father who encouraged him to be a scholar by learned all kinds of knowledge, like astronomy, 

mathematics and geography. Galen received an elitist education, in which learned to read and 

write in several languages and was medically and literary taught by many. He used his broad 

training in many ways like in writing his Epidemics and Aphorisms, were frequently obscure, 

partly because of the summary way in which they were composed, and partly because of the 

choice and often cryptic language in which they were expressed. He also wrote a dictionary of 

Hippocratic vocabulary. Another important field of his education was philosophy that in 

Antiquity encompassed metaphysics, cosmology, ethics, and much else. He studied all the main 

groupings, the Stoics, the Platonists, the Epicureans and the Peripatetics or Aristotelianism but 

was not a success. Although it would seem that Galen would follow his father in becoming an 

architect, Nicon received several dreams which revealed that Galen should become a doctor. At 

the age of 16, Galen started with his medical education in Pergamon. Galen's teachers at 

Pergamum fell into two groups. One, constituted by an old local man, Aeschrion, and a 

mysterious doctor called Epicurus, followed the so-called Empiricist line. Although 

Hippocrates was an important factor in his education, we know Galen foremost of his addition 

to the Hippocratic scheme of the four humours. According to Nutton, it is not clear how much 

he learned and applied from his teachers, since he was stubborn and didn’t want to be held in a 

tight suit. He travelled to Alexandria to learn more about Hippocratic medicine and studied 

under several doctors and surgeons, like Herophilus of Chalcedon. Although he stayed in 

 
7 See Mark Beumer, ‘Hygieia. Identity, Cult and Reception’, in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 5-24. 
8 Manfred Horstmanshoff, ‘Aelius Aristides: A suitable case for treatment’, in: Barbara E. Borg (ed.), Paideia: 

The World of the Second Sophistic (Walter de Gruyter 2004) 277-290, there 286. 
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Alexandria for four of five years, he returned to Pergamon in 157 to become one of the doctors 

for the gladiators. 

 

The second chapter ‘Galen the Roman’ examines Galen in the Roman world of medicine, with 

a special focus for his Greek roots, his successes and failures. Nutton focusses primarily on his 

time in Rome, although its unknown why Galen travelled from Pergamon to Rome, where he 

worked in a bilingual environment. After working for a period, he travelled back to Pergamon 

and, due to an epidemic and then again back to Rome. He studied under several specialists. One 

of them had learned how to use the antidote called theriac against the plague from his Roman 

teacher, Maecius Aelianus, while the other, certainly an immigrant, reported back to his brother 

somewhere in the Greek world on the remarkable healing properties of the centaury as a 

universal panacea that he had observed while accompanying his master on his rounds in Rome. 

He assisted several emperors, like Hadrian. During the summer he cured one of the emperor’s 

close friends, Sextus Quintilius Condianus, but when Marcus Aurelius asked him to accompany 

him in his renewed campaign, he demurred, citing the intervention of the god Asklepios who 

had appeared to him in a dream. This proofs that Galen still was an active worshipper of 

Asklepios and his ritual temple sleep. A crucial role in Galen’s relations with the emperor was 

played by two imperial secretaries, Euphates and Peitholaus. The former conveyed to him the 

responsibility for the emperor's theriac, the latter kept the emperor informed about Condianus, 

and arranged for Galen to look after the young prince Commodus while he was in the city and 

at other palaces in Latium. Nutton then characterizes the reign of Commodus after the death of 

Marcus Aurelius in 180 as a reign of terror. Here, Nutton obviously didn’t read Olivier 

Hekster’s dissertation on Commodus, in which Hekster nuanced this image of Commodus as a 

crazy tyrant.9 One of the main questions of this chapter, is that Nutton states that Galen can be 

called a Roman citizen, because he spent a great part of his life there. I must disagree. Galen 

was born in Pergamon which makes him a Greek physician in Rome, at best a Graeco-Roman 

physician. This issue deserves more research about his identity in relation to his personal living 

environment. 

 

The third chapter ‘Galen the observer’ examines Galen as traveller and as phycisian, observing 

bodies by dissection. It is surprising that this chapter is here, since the part of Galen travelling 

could be place under chapter 1 and the rest of his medical qualities under chapter 5 where Galen 

as doctor is described. Nutton argues that Galen had a detailed view on the body, its organs and 

its system, which would benefit him when he spoke to patients. His detailed knowledge of 

human anatomy was even recognized in the 16th century. However, it is also not clear how 

much Galen learned from his teachers in medical science. His dissections confirmed him in his 

conviction that Plato and, before him, Hippocrates were correct in their belief in a body that 

was made alive by the presence of a soul distributed among its three major organs, namely the 

liver, the heart and the brain, each of which had its own near-separate system of conduits. 

Although at first, he thought that each organ was formed simultaneously in the foetus, he later 

came to believe that the liver developed first. He thus rejected the view of the primacy of the 

heart as advocated by Aristotle and the Stoics, reserving much scorn in the opening books of 

On the doctrines of Hippocrates and Plato, not The Opinions of Hippocrates and Plato for the 

cardiocentric views of the Stoic Chrysippus and especially for his ignorance of anatomy.10 

According to Galen’s knowledge of bodily systems, the mixture of blood and pneuma in the 

left side of the heart was then further concocted by the heat of the heart to produce a thinner, 

red blood that then flowed within the arteries to energise or vivify the body by its “vital spirit”. 

That the arteries contained blood was the theme of another of his anatomical demonstrations, 

 
9 Olivier Hekster, Commodus. An Emperor at the Crossroads (J.C. Gieben 2002). 
10 Original Claudii Galeni Pergameni De Hippocratis et Platonis decretis opus eruditum. 
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designed to confute the Erasistrateans, who thought that they contained only pneuma. As with 

venous blood, a small proportion of this arterial blood was passed on for further refining, which 

took place in a vascular network, the rete mirabile, at the base of the brain where a “psychic 

pneuma” was produced that circulated in the ventricles of the brain and throughout the nervous 

system. Also nourished by air breathed in through the nostrils (shown by the speed at which 

people died if their air supply was cut off), this “psychic pneuma” was accountable for 

consciousness, feeling and charitable movement. Galen also liked to experiment. His own series 

of dissections of the neck, alluded to here, firmly established the interrelationship of nerves and 

structures in articulating the cartilages of the throat, as well as the chronological order of the 

movements involved in swallowing. In the four books of The Voice, he extended his 

investigations to voice production and to explaining the reasons behind different types of 

vocalisations. He was particularly proud of his discovery of the recurrent laryngeal nerves, 

whose complicated paths he traced from the point of branching from the vagus nerve to the 

larynx. These were not random findings, but part of a sustained and coherent research 

programme, to use a modem term: Galen identified interesting problems, and then devised 

appropriate means to resolve them. Regarding his ability to present a detailed prognosis or 

diagnosis, he was accused of divination and foretelling, which was linked to magic contrary to 

science. Galen also had a great knowledge of human psychology, which benefitted him greatly 

and indeed, he worked from the adagium that healthy minds live in healthy bodies. He 

acknowledged the interconnection. He also discussed the female body and examined 

phenomena like pregnancy; something, rarely had been done by any physician. Galen argued 

that men and women were equal. 

 

Chapter 4 ‘Galen the thinker’ describes Galen as a philosopher, whose thinking is strongly 

linked to Plato and Aristotle concerning thinking about the structure of the body, what causes 

illness, like a disturbance of the humours, but also what impact stress has on mind and body. 

Galen wrote extensively on these meditations. Asklepios played also a pivotal role as divine 

advisor, which he observed in the case of Aelius Aristides who resided in the Pergamene 

Asklepieion for seventeen years. Galen would think eclectic about many themes, which was 

presented in his stance in several debates, in which he refused to take side on themes like the 

eternity of the world, the nature of the soul, or the nature of the divine, because he can see no 

way in which one can reach a secure conclusion. That the world, the soul and the divine (or the 

gods) exist, he is certain from his own knowledge and experience, but beyond that he can see 

no logical way of deciding between opposing views, should one wish to go into further details. 

None is more plausible than any other, let alone certain. Galen’s role as philosopher would 

benefit him te most as a physician in two ways. On the one hand, they provide the doctor with 

ways of logical thinking that will allow him to gain a better understanding and assessment of 

the immediate medical situation. On the other, the medical information, as well as the sharp 

criticism, that he has at his disposal is used to demolish or at least modify the conclusions of 

others and to suggest new approaches. 

 

The fifth chapter ‘Galen the doctor’ finally addresses Galen in his most identified role in the 

Graeco-Roman world. Here, Galen is first described as a judge to determine certain criteria to 

select a well-trained physician, because the medical market was full of frauds and charlatans. 

These physicians had to be educated in Hippocratic medicine. Also, their patients had be learned 

themselves to articulate their problems in a fashionable way. Further, Nutton describes all other 

qualities a good doctor must have, like writing down a good prognosis, and using their own 

senses like smelling, hearing and tasting. Galen wrote down his medical knowledge in fourteen 

books. He also was known as a surgeon, but surgery was the final solution compared to drugs, 

because of the risk of infections. He also had a detailed knowledge of dietetics in relation to the 
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four humours. Concerning psychological illness, he followed Asklepios, who advised music, 

theatre and poetry, although physical causes were primarily on his mind as possible cause. 

Galen further softened his judgment on the use of amulets and other ritual means to keep away 

illnesses. Up until now, this is by far the best written chapter to follow. 

 

Finally, chapter 6 ‘Galen the ghost’ closes this sequence. After this chapter, only the conclusion 

will follow. In this chapter, Nutton describes the long and various reception of Galen and his 

conceptions on medicine and philosophy. Long after Antiquity, his writings and teachings were 

translated and implemented in encyclopedias and handbooks, written in Greek and Latin and 

spread around the world up to India, right through the 16th century. Unfortunately, Nutton points 

in footnote 45 on page 139 to a publication from Gotthard Strohmaier in 1988, but publication 

isn’t recorded in his bibliography, so we don’t know to which publication he refers since 

Strohmaier has published several articles and books in 1988.11 Nevertheless, Galenic medicine 

was translated into English, German and Dutch and formed together with Hippocrates the 

foundation for medicine until the 19th century, although Galen was “replaced” in time by other 

doctors, like Vesalius. 

 

In the Conclusion, Nutton concludes that although Galen had many bad personal qualities and 

was wrong about several medical topics, like blood circulation. On the other hand, medicine in 

its various ways, like Arabic couldn’t be understood without detailed knowledge of Galen 

medicine. Also, Galen taught at least two important timeless lessons, the first about his bedside 

manners of a good doctor and second that a doctor really has to think like a doctor. Further, 

Galen wasn’t much appreciated until the 19th century, when scholars slowly payed attention to 

Galen is medical handbooks and encyclopedias, first only to show his knowledge on 

Hippocratic medicine. According to Nutton, Galen is constantly pushing the reader towards an 

acceptance of his point of view. There is always the danger of taking him at his own valuation, 

and of being induced by his powerful rhetoric and his destructive criticisms of the views of 

others either to agree with him uncritically or to feel driven to an equally vigorous rejection of 

all he stood for. He is not an author who invites a dispassionate analysis. Yet this ability to 

provoke, whether positively or negatively, allows a way towards understanding Galen that is 

unusual in an ancient author. 

 

After carefully reading this book, I conclude that Nutton showed his much learned and detailed 

knowledge of Galen’s life in almost all aspects of his life, since nothing is mentioned about his 

love life. This, at the same time, forms the major weakness of this book. Nutton tries to 

incorporate as much detail as possible in each chapter, that it makes it difficult to keep the red 

line. The reader gets bogged down in all kinds of facts, which are linked to the numerous 

publications of Galen, as included in the appendix. To me, Galen emerges as someone who has 

designated Asklepios as his most important counselor god in a henotheistic way, also from his 

own experience of temple sleep. Furthermore, Galen has studied Hippocrates well and added 

his own knowledge and vision. He has paid a lot of attention to making a good diagnosis and 

prognosis and finds it important that the doctor develops good etiquette in relation to the patient. 

In terms of structure, I had previously opted for two parts, where the first part focuses on birth, 

upbringing and education and the second part on his role as a doctor in the Greco-Roman world 

with attention to the reception history. If Nutton were to implement this advice with the attempt 

to include less details in a single chapter, this book will be easier to read. Unfortunately, I do 

not agree with the comment that this book will be Galen’s “definite biography”. Due to his 

 
11 See https://www.badw.de/fileadmin/members/S/3098/Strohmaier-Publikationen.pdf (visited 24 april 2021). 

https://www.badw.de/fileadmin/members/S/3098/Strohmaier-Publikationen.pdf
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enthusiasm, Nutton may also have forgotten to mention all the literature used in his biography. 

Despite this, this book remains valuable as a reference work for the life of Galen. 
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(Recensie) Christophe Brackx, De opstand tegen Loekasjenko. De laatste dictator in Europa 

(Kritak 2021). ISBN 9789401475471, 303 pp. €22,99 en Ardy Beld, Een land om te leven. 

Honderd dagen protest in Wit-Rusland (Aspekt 2021). ISBN 9789464241006, 186 pp. €18,95. 

Jef Abbeel 

 

Naar aanleiding van de presidentsverkiezingen 

van 9 augustus 2020, waarbij de dictator 

Loekasjenko voor de zesde keer ‘verkozen’ 

werd, verschenen er twee boeken. Sinds 1994 is 

hij aan de macht in zijn land, dat slechts 9,5 

miljoen inwoners telt, hoewel het vijf keer zo 

groot is als Nederland en 7 keer België.  

 

Het eerste boek is van Christophe Brackx, 

journalist en tv-maker. Het bevat helaas geen 

geschiedenis van Belarus, maar terloops komt 

die wel aan bod en dat zijn vaak de interessantste 

delen.  

 

Het grootste deel van het boek is een aanklacht 

tegen de zoveelste vervalste verkiezingen, de 

jarenlange onderdrukking en de dagelijkse 

mishandeling van gearresteerde betogers. 

Belarus heeft één van de meest repressieve 

dictaturen op aarde, gewone burgers worden er 

met tienduizenden gearresteerd, gefolterd, soms 

gedood en toch was er nooit zo’n massale 

volksopstand van hoog opgeleide jonge mensen 

als in augustus 2020 en de volgende maanden.  

Brackx beschrijft zijn verblijf van dag tot dag in diverse steden, van 4 tot 11 augustus 2020. 

Soms zijn er ook vrolijke momenten, zoals de beschrijving van de luchthaven, de straten en de 

mensen in Minsk. Maar de armoede neemt toe: de meesten verdienen minder dan 500 Wit-

Russische roebel per maand of €175 (Beld citeert 400 euro als officieel cijfer). Velen gaan 

werken in de buurlanden Rusland, Polen en de Baltische staten. Loekasjenko zelf is van zeer 

eenvoudige afkomst: zijn moeder, Jekaterina Loekasjenko, was een melkmeisje, zijn vader is 

onbekend. Hij klom op in de CPSU, bewondert Stalin en werd in 1994 verkozen tot president. 

Hij ontbond het parlement toen dat tegen hem stemde, hij beslist over alle budgetten, benoemt 

de rechters, hoge militairen, hoofdredacteurs van de staatsmedia, fabrieksdirecteurs, rectoren 

etc. (p.44). Zijn relaties met Poetin en Xi Jinping zijn goed. Met extreem-goedkope wodka 

(vanaf 0,3 euro per liter) probeert hij de bevolking aan zich te binden (p. 61). Maar velen 

migreren naar de buurlanden.  

Het antisemitisme dat in de Sovjet-Unie bestond, bestaat ook nog in Wit-Rusland: men 

leert in het onderwijs weinig over de Holocaust en voor de meeste inwoners is de geschiedenis 

van het vernietigingskamp Maly Trascianec onbekend. Een miljoen Joden of 90% werden 

genadeloos uitgeroeid door de nazi’s. In 1991 woonden er nog 112.000, in 2002 nog 24.000, 

nu nog 8.000. Meer dan 100.000 zijn geëmigreerd naar de VSA of Israël. Bij de bekende 

emigranten horen Marc Chagall, Ossip Zadkine, Chaim Weizmann, Shimon Peres, Menachem 

Begin, Yitzhak Shamir, Noam Chomsky, Michael Bloomberg, Ralph Lauren, Michael Marks, 

Jared Kushner (p. 69-81). Een Wit-Russische identiteit ontbreekt. Door de vele deportaties van 

Stalin hebben de Wit-Russen voorouders uit alle hoeken van de Sovjet-Unie. Stalin heeft ook 
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meer dan een miljoen Wit-Russen laten vermoorden en een half miljoen als ‘koelakken’ 

verbannen. De schoolboeken zwijgen daarover. En niemand weet met zekerheid waar het begrip 

Wit-Rusland vandaan komt (p.94-102). De onafhankelijkheid in 1991 was een complete 

verrassing, want Belarus was enkel in 1918 een volwaardig land en dat slechts gedurende zes 

maanden (p. 95, 105-106). Loekasjenko heeft de Wit-Russische taal vervangen door het 

Russisch, zoals zijn voorbeeld Stalin ook gedaan had in de jaren 30. Nu spreekt 90% enkel 

Russisch. De inwoners hebben het nu wel beter dan tijdens de SU: ze kunnen reizen, westerse 

goederen kopen, via het internet onafhankelijke informatie opdoen. Drie miljoen Wit-Russen 

wonen in het buitenland. Vooral Warschau is een toevluchtsoord voor politieke opposanten. 

Als blanke, werklustige migranten met dezelfde cultuur en waarden als de Polen, zijn ze daar 

zeer welkom. De kernramp van Tsjernobyl trof voor 70% mensen uit Wit-Rusland. 

Loekasjenko blijft de gevolgen van de ramp ontkennen. In de besmette zone wonen nu opnieuw 

2 miljoen mensen, vooral landbouwers, met 800.000 kinderen. De melk bevat veel radioactieve 

en kankerverwekkende elementen. Vooral kinderen krijgen schildklierkanker en psychische 

problemen. Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj schreef er een boek over, maar dat mag 

in haar eigen land niet verschijnen. Ze zegt: de nazi’s hebben 619 dorpen verwoest in drie jaar 

tijd, Tsjernobyl heeft er 485 voor eeuwig verwoest op enkele uren (p. 181).  

Bij elke verkiezing wordt mateloos veel geweld gebruikt door de troepen van 

Loekasjenko: kandidaten van de oppositie worden vooraf opgepakt, waarnemers in de 

stemburelen kunnen ook opgepakt worden, het internet wordt platgelegd, manifestanten worden 

ongenadig in elkaar geslagen en veroordeeld tot celstraffen met mishandeling en foltering. 

Soms verdwijnen ze definitief. Ze zitten met 50 in kleine cellen die bedoeld zijn voor 5, zonder 

enige hygiëne, soms zonder wc of met wc zonder deur, zonder eten, zonder verwarming, zonder 

contact met de familie. De uitslagen worden steevast vervalst. In augustus 2020 stemde wellicht 

70% op Svetlana Tichanovskaja, maar de overheid publiceerde een andere uitslag: 80,23% voor 

Loekasjenko, 9,9% voor Tichanovskaja (p. 200-202). Xi Jinping was de eerste om Loekasjenko 

te feliciteren, andere dictators zoals Poetin volgden. De leden van het repressie-apparaat worden 

zeer goed betaald: ze krijgen vier keer het gewone maandloon, bovendien een staatsappartement 

en andere voordelen (p. 185-225). Werklozen hebben minder geluk: zij worden ‘parasieten’ 

genoemd en moeten zes dagen per week klussen opknappen voor 10 euro per maand. Na de 

verkiezingsweek verlaat Brackx het land en beseft dat hij er (na de publicatie van dit boek) 

nooit meer zal mogen komen zo lang Loekasjenko aan de macht zal zijn. Hij reist via Warschau, 

waar hij nog enkele van de 20.000 Wit-Russen ontmoet, o.a. medewerkers van Belsat-tv, de 

vrije Wit-Russische tv-zender die vanuit Warschau uitzendt. Nadien (12/08/2020) verneemt hij 

in België dat honderden Wit-Russen vermist zijn na de verkiezingen: deels zwaar verwond in 

ziekenhuizen, deels in gevangenissen of gewoon vermoord. Bij hen ook vele niet-betogers: 

toevallige passanten (p. 253-254). Dokters die getuigen over de folteringen, worden nadien zelf 

opgepakt en gefolterd. Belarus staat aan te top van de folteringen in Europa (p. 261-265). Het 

krijgt daarbij de steun van Poetin en Xi Jinping. Xi heeft er al miljarden geïnvesteerd in het 

‘Great Stone Industrial Park’ (p. 285-287). De oppositie voelt zich in de steek gelaten door het 

Westen (p. 295). Brackx eindigt pessimistisch: Loekasjenko is misschien niet de laatste, maar 

de allereerste dictator van Europa in de 21ste eeuw (p. 303). 

 

Beoordeling 

Brackx schrijft bijzonder vlot, hij is zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van en de 

toestanden in Oost-Europa en in de wereld en ook van films en literatuur. Door zijn vele 

persoonlijke contacten in Belarus, kan hij tot in detail vertellen hoe er gefraudeerd, gefolterd en 

gemoord wordt. Vele lezers weten dat er een dictatuur is, weinigen beseffen welke wreedheden 

daar dagelijks begaan worden. De opmerkingen die nu volgen, zijn dus details: op de onmisbare 

kaart van p. 7 staat Vicebsk i.p.v. Vitebsk en een aantal historische plaatsen staan er niet op: 
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Khatyn (p. 54-55), Maly Trasianec (p.69 e.a.), Shaskova (p.77), Kurapaty (p.96 + 161), 

Koldichevo (109). Idem voor Ostrovets met zijn gevaarlijke kerncentrale. De spelling op p. 7 

is vaak anders dan in het boek: Hrodna/Grodna, Orsa/Orsha. Op p. 131 staat het enige 

drukfoutje: Councel i.p.v. Council. Soms staat er een gallicisme: klacht neerleggen i.p.v. 

indienen (p. 209 + 243). En op p. 213 en 214 spreekt hij over maître d’ i.p.v. maître d’hôtel. Ik 

mis ook een verklaring voor de naam Wit-Rusland. Brackx beweert dat de omvang van de 

Stalinistische terreur in Belarus veel groter was dan in Oekraïne. Wellicht bedoelt hij dan in 

verhouding tot de bevolking, want Belarus telde ruim 1 miljoen doden en Oekraïne 5 miljoen 

(of meer).  

 

Over naar het tweede boek over Wit-Rusland. 

De auteur, Ardy Beld, vertaler Russisch en 

Duits, geeft eerst een nuttige verklarende 

woordenlijst, dan een zeer beknopte 

geschiedenis,  vervolgens een weinig fraai 

portret van Loekasjenko en zijn medewerkers 

(p. 19-28) en van de voornaamste 

oppositieleden, ten slotte enige duiding over de 

rol van het Kremlin (p. 34-38). Daarna 

interviewt hij Wit-Russen, van op afstand, via 

Telegram. Ze gaan o.a. over de ambities van 

Poetin met Belarus nadat hij Oekraïne is 

kwijtgespeeld, het ontbreken van vrije 

verkiezingen, het parlement waar niemand van 

de oppositie in zit, de wrede folteringen van 

arrestanten. In de interviews komen dikwijls 

dezelfde wantoestanden voor: de moorden op 

oppositieleden, overvolle cellen in de 

gevangenissen, ontslag voor wie betoogt etc. 

Ook topsporters, tv-sterren, een Miss Belarus, 

Russische journalisten belanden in de cel als ze 

sympathiseren met de betogers. Tussen 9 

augustus en 16 november 2020, dus op drie 

maanden tijd, werden meer dan 20.000 burgers 

gearresteerd en veroordeeld (p. 142). Het WK 

ijshockey, dat in mei-juni 2021 gedeeltelijk in 

Belarus zou plaatsvinden, is onder internationale druk verplaatst naar Letland (p.163-167). Vele 

Wit-Russen leven onder de armoedegrens. Het gemiddeld inkomen is volgens Beld 400 euro 

per maand, het pensioen 150 euro en de levensmiddelen kosten evenveel als in het westen 

(p.171). Brackx spreekt over 175 euro als gemiddeld inkomen. Het is mij niet duidelijk hoe 

gezinnen overleven als de man of de vrouw voor jaren in de cel zit of helemaal verdwijnt. Op 

p.37 spreekt Beld over ‘concessies aan de oppositie’. Hij bedoelt dat ironisch, want de 

afschaffing van de gratis medische zorg is een straf. 

 

Er staan een paar drukfoutjes in: p. 34: ‘pla-neconomie’; p. 132: ‘verwachten’: moet 

verwachtten zijn; p. 134: 2 x ‘werd’ in dezelfde zin; p. 172: de ‘bankieren’: ik zou zeggen 

‘bankiers’; p. 176: wat er ‘gebeurd’: liever met een ‘t’ aan het eind. Er is heel wat verschil 

tussen beide boeken: Beld geeft eerder een afstandelijk verslag van de feiten, Brackx leeft 

geëngageerd mee met de oppositie, verblijft ook bij hen op hun appartementen, trekt met hen 

naar betogingen, moet met hen op de loop gaan en ergert zich samen met hen. Hij vertelt 



53 
 

tussendoor ook veel meer over de geschiedenis van het land en de miserie die het meegemaakt 

heeft tijdens de terreur van Stalin en tijdens WO II, toen het een kwart van zijn bevolking 

verloor. Brackx eindigt in augustus 2020, Beld gaat verder tot februari 2021, wanneer de 

betogingen (voorlopig) afgelopen zijn. 
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(Recensie) Eric Verbiest, God of de keizer? Pater Ferdinand Verbiest in China (Uitgeverij 

Gompel & Svacina 2020). ISBN 9789463712644, 290 pp. €34,00. 

Jef Abbeel 

 

Meestal begint een portret of biografie 

met de jeugd van de persoon. In dit boek, 

een ‘biografictie’, is dat niet zo. Het 

bestaat uit beschrijvingen van 

gebeurtenissen door personen die 

belangrijk waren in het leven van 

Ferdinand Verbiest:  Jezuïeten, enkele 

paters van andere ordes, vooraanstaande 

Chinezen en Mantsjoes. Sommige gaan 

over Adam Schall von Bell, de meeste 

over Ferdinand Verbiest (Pittem, 1623-

Beijing, 1688), de moeizame reis van 

Portugal naar China, toestanden en 

gewoontes in China en aan het keizerlijk 

hof, het mateloze belang van astronomie 

en voorspellingen, de bijzonder hoge 

dunk die de Chinezen van zichzelf 

hadden. Op het einde vernemen we dat de 

dialogen verzonnen zijn. Maar ze zijn wel 

gebaseerd op historische bronnen die 

achteraan in het boek (p. 289-290) 

vermeld worden. 

 

De getuigenissen tonen aan dat de missionarissen goed beseften dat ze niet meer zouden 

terugkeren en misschien zelfs op zee al zouden omkomen in stormen of door kaperij. Ook het 

schip waar Verbiest op zat, werd gekaapt (1656). Op de Portugese schepen zat van alles: 

mensen, ratten, duizenden kippen. Er was meer stank dan hygiëne. De reis duurde zes maanden 

tot Goa (India), maar in totaal wel twee jaar tot in Macao. De reden waarom alle missionarissen 

via Portugal moesten reizen was de pauselijke demarcatielijn van 1493, die de oostelijke helft 

van de wereld aan Portugal toegewezen had. China hoorde bij het Portugese bisdom Macao. De 

‘ketters’ uit Holland hielden zich niet aan deze bepaling en probeerden overal handelsposten te 

vestigen.  Er was ook concurrentie tussen de congregaties: dominicanen en franciscanen, twee 

bedelordes, verweten de Jezuïeten dat ze te tolerant waren tegenover de Chinese rituelen en de 

Confucius-cultus.  

 

Geregeld kreeg China te maken met wrede rebellen en ook de Mantsjoes, die in 1644 China 

veroverden, gedroegen zich wreed. De Mantsjoe-keizers (1644-1911) hadden wel een 

minderwaardigheidscomplex: ze vonden de Chinese cultuur veel hoger dan de hunne.  Er waren 

ook altijd vooraanstaande Chinezen die alles deden om de missionarissen verdacht te maken, 

uit China te verdrijven en te laten martelen (p. 84-93). Schall von Bell werd zelfs veroordeeld 

tot in stukken snijden, maar het ging uiteindelijk niet door, Verbiest en anderen belandden een 

tijd in de gevangenis (p. 95-96).  Het grote doel: eerst de keizer bekeren en dan alle Chinezen 

christelijk maken, mislukte. De keizers wilden enkel die dingen overnemen die hun belangen 

en macht versterkten, dus niet het christendom, want ze vreesden dat ze dan hun ‘Hemels 

Mandaat’ zouden verliezen. Westerse wiskunde, astronomie, voorspellingen en kanonnen 

waren zeer welkom, want ze waren beter dan de Chinese.  Voor de rest hadden ze een heel goed 
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gevoel van zichzelf: buitenlandse koningen moesten hun brieven ondertekenen met de formule 

‘Uw onderdanige vazal’. Zelfs de Russische gezant kreeg te horen dat de tsaar, zoals iedereen 

op aarde, een dienaar moest zijn van de Chinese keizer (p. 196). En uiteraard moest iedereen 

de koutou uitvoeren: knielen en het hoofd drie keer op de grond kloppen voor de keizer (p. 

160). De keizer had wel veel respect voor Verbiest, die geregeld bij hem mocht komen. Zoals 

de meeste Jezuïeten, had ook hij een Chinese naam aangenomen: Nan Huairen, Nand de 

Goedhartige. De titel ‘God of de keizer’ verwijst naar de vraag die confraters van Verbiest zich 

stelden: is hij in China om te missioneren of om de keizer te dienen met astronomie en fabricatie 

van kanonnen (p. 162, 172)? Het Vaticaan zorgde ook voor problemen, o.a.  door te bevelen 

dat de mis niet in het Chinees mocht zijn en dat de Chinese priesters dus Latijn moesten leren.  

 

En dan waren er nog de Hollandse ‘ketters’ die de Indische wateren beheersten, katholieken 

verdreven uit Indië en Siam (Thailand) en ook probeerden om in China handelsposten te 

bemachtigen (p. 267-273). De bemoeienissen van het Vaticaan in 1704 en 1715 zorgden er 

uiteindelijk voor dat de Chinese keizer in 1724 decreteerde dat het christendom een subversieve 

sekte was (p. 284). Blijkbaar leidde dit het einde van de missies in. In 1688, uitgeput en 

versleten, stierf Ferdinand Verbiest nadat hij van zijn paard was gevallen. Hij was toen 65. Met 

grote eer werd hij begraven op het Zhalan-kerkhof, waar ook Ricci en Schall von Bell begraven 

waren (p. 278-281). De auteur vertelt er niet bij dat deze graven rond 1900 door de Boksers en 

rond 1966 door de vandalen van de Culturele Revolutie zwaar beschadigd werden. Eric Verbiest 

heeft een knap boek geschreven over zijn illustere naamgenoot. We krijgen ook interessante 

informatie over andere ‘Belgische’ China-missionarissen zoals Philippe Couplet, Antoine 

Thomas (opvolger van Verbiest als astronoom) en Albert d’Orville. We lezen ook veel over de 

Chinese cultuur en gewoontes. De vele Chinese begrippen worden één keer uitgelegd en dan 

moet je ze onthouden: een alfabetische woordenlijst zou dus zeer welkom zijn. Een register met 

de vele eigennamen ontbreekt eveneens. Achteraan staan wel de belangrijkste personages met 

wat uitleg (p. 285-287). Ik mis ook een kaart met onbekende plaatsnamen zoals Xiam, Kirin, 

Hiacuta, Ula, Caiyuen, Yakesa. Bij ‘geometrische voet’ (p. 241) had de auteur de lengte mogen 

vermelden. In de meeste veel te lange zinnen staat geen komma tussen de hoofdzin en de bijzin. 

Bij een volgende druk mogen er enkele spel- en drukfoutjes uit. Los daarvan geeft de auteur 

een zeer goed beeld van het leven en werk van Ferdinand Verbiest in China, niet van de jaren 

daarvoor in de Zuidelijke Nederlanden. 
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(Recensie) Marcel Yabili, Mijn waarheid over Leopold II: nepnieuws ontkracht (AFNIL 2020). 

ISBN 9791094969298, 272 pp. €21,65. 

Jef Abbeel 

 

Over weinige koningen is zoveel kwaad en onzin 

geschreven als over Leopold II. De auteur van 

dit boek verzet er zich heftig tegen. Hij is 

Congolees, woont in Lubumbashi, niet in 

Brussel, waar vele Congolezen wonen zonder te 

beseffen dankzij wie ze daar vertoeven. Yabili is 

jurist en schrijver, o.a. van ‘Chine-RD Congo, 

chronique d’une colonisation choisie’ (2020). 

Zoals blijkt uit zijn drietalige bibliografie (p. 

261-266), heeft hij zich grondig 

gedocumenteerd voor deze studie.  

 

Hij begint met kaartjes van Congo waaruit blijkt 

dat de rubberproductie enkel plaatsvond in het 

noordwesten, de Evenaarsprovincie, kortom in 

een heel klein deeltje van het enorme land (p. 5). 

En hij vergelijkt meteen de karige lonen van de 

rubberarbeiders met de huidige toestand: vele 

Congolezen wachten in april 2021 al 287 

maanden of 24 jaar op hun loon (p. 15). En hij 

toont hoe Chinezen die kobaltmijnen ontginnen 

nu ongestraft zweepslagen laten uitdelen aan 

Congolese arbeiders. Het filmpje ging viraal, 

maar geen enkele actiegroep of overheid 

reageerde erop (p. 16-17). De huidige problemen in Congo (armoede, 27 miljoen mensen in 

hongersnood, verrijking door de top, brutale verkrachtingen, moorden, …) krijgen veel minder 

aandacht dan die tijdens Leopold. 

 

Yabili beweert ook dat het antiklerikalisme van een aantal Belgen de geschiedenis vervalste 

door het lage onderwijsniveau toe te schrijven aan ‘het racisme van de missionarissen’, terwijl 

net zij voor onderwijs zorgden en de Afrikaanse elite opgeleid hebben met als eerste universitair 

priester Stefano Kaoze in 1917 (p. 26-27 en p. 44). Hij uit meerdere keren kritiek op de boeken 

van Hochschild, Marchal, De Witte, Van Reybrouck (p. 29-30) en op de nieuwe aanpak in het 

museum van Tervuren (p. 43-47). Hij vertelt dat menselijke dierentuinen in vele landen 

bestonden (Frankrijk, Noorwegen, VSA), maar dat enkel Leopold het verwijt kreeg dat hij 

Congolezen naar België liet halen in 1885, 1894 en 1897. De toon is dus gezet en blijft zo het 

hele boek door. Met een grafiek toont hij aan dat het Congolese BBP steeg tot kort na 1960 en 

dat het sinds de onafhankelijkheid in dalende lijn blijft gaan (p. 31). Lumumba prees Leopold 

als genie en bouwheer van Congo; in zijn felle toespraak van 30 juni 1960 klaagde hij 9 vormen 

van geweld aan, maar daar hoorden de ‘afgehakte handen’ en de ‘chicotte’ (zweep) niet bij (p. 

65-77). De chicotte hoorde wel bij de sharia en de Arabische slavenhandelaars, maar werd 

verboden in de rechtspraak die na 1885 door Leopold werd ingevoerd voor Congolese burgers. 

Hij verscheen wel in vervalste foto’s en ensceneringen van Angelsaksische tegenstanders van 

Leopold (p. 80-92). Vanaf 1926, dus lang na Leopold, werd de zweep wel ingevoerd in 

plaatselijke rechtbanken met Afrikaanse stamhoofden en notabelen als rechters. In 1959 was 

het gebruik volledig verdwenen, maar Laurent Kabila voerde het in 1997 weer in en nu is de 
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zweep een courante foltering bij de politie (p. 95, p. 255). Congo-Vrijstaat en Leopold hadden 

een gescheiden boekhouding en de Vrijstaat had een jaarlijks ‘Bulletin Officiel’ van 1885 tot 

1908, het was lid van de Wereldpostunie en 1 Congolese frank was 1 Reichsmark waard. Het 

Bulletin telde 9.777 pagina’s in 23 edities van 1885 tot 1908 (p. 109). Yabili is de eerste die 

deze bron benut. 

 

De inkomsten van de Vrijstaat stegen van 0,6 miljoen Congolese frank in 1891 tot 35 miljoen 

in 1908 (p. 109-132). Op p. 257 schrijft hij: 55 miljoen. Lang niet al het geld ging dus naar 

Leopold. Deze cijfers worden door alle critici verzwegen. Het fel bekritiseerde rubber kende 

slechts een korte glorieperiode en verdween al kort na 1900 uit de tabellen van de Congolese 

rijkdommen ten voordele van palmolie en palmnoten (p. 125-127). De productietabellen tonen 

volgens Yabili ook aan dat de bevolking toenam vanaf 1890 en niet uitgemoord werd (p. 127-

128). In 1888 had Leopold dwangarbeid verboden. Dat belette niet dat de bevolking belasting 

moest betalen in de vorm van opgelegde arbeid, 40 tot 49 uur per maand, die wel betaald werd 

(p. 138-141). En de inkomsten uit het ‘rode’ rubber gingen volgens Yabili grotendeels naar de 

Vrijstaat voor overheidsuitgaven, o.a. voor de aanleg van wegen en voor het leger. Ook die 

begrotingen worden door de critici, door de auteur ‘vertellers’ genoemd, nooit aangehaald. 

Idem voor de rubbertabellen, die aantonen dat er in Antwerpen in de beginperiode veel meer 

rubber aankwam uit Frans-Congo en Angola (67%) dan uit de Vrijstaat (33%). Het rubber uit 

Congo-Vrijstaat maakte amper 10% uit van de wereldproductie. De grote leverancier was het 

Amazonegebied met 70% (p. 164-178). De ‘miljoenen doden’ komen nergens voor in de rijke 

orale traditie noch in de toespraken van Lumumba. En ook niet bij Mobutu, geboren en 

opgegroeid in de Evenaarsprovincie, waar de ABIR en de Anversoise het rubber exploiteerden. 

10 miljoen doden zou volgens Yabili overeenkomen met anderhalve keer de totale bevolking, 

die hij op basis van de gemiddelde, lage bevolkingsdichtheid op slechts 6,7 miljoen raamt (p. 

175-177). Dat lijkt me wel heel weinig: 10 à 15 miljoen is realistischer volgens demograaf Jean-

Paul Sanderson, die de daling van de bevolking tussen 1885 en 1920 schat op enkele 

honderdduizenden in plaats van enkele miljoenen. En hiervoor waren diverse oorzaken: ziektes, 

ondervoeding (ook doordat mannen in de rubberoogst werkten i.p.v. in de landbouw), minder 

geboortes. Professor Anatole Romaniuk van de universiteit van Alberta in Canada schreef hier 

een studie over12, waarin hij aantoont dat bijna de helft van de vrouwen in Congo in de tweede 

helft van de 19de eeuw te lijden hadden onder de Afro-Arabische slavernij en geen enkel levend 

kind baarden wegens ‘une stérilité massive pathologique d’origine vénérienne’, dus door 

massale onvruchtbaarheid als gevolg van een geslachtsziekte. Deze factor overtrof alle andere 

oorzaken.  

 

Vele ‘vertellers’ baseren zich op de schattingen van Stanley in 1880. Hoe hoger zijn aantallen 

waren, hoe interessanter Congo leek te zijn voor de handel. Bovendien schatte hij enkel de 

inwoners langs de Congo-rivier, hij extrapoleerde hij dat getal naar heel Congo en kwam zo tot 

42 miljoen, waarvan er nog 27 miljoen overbleven in de Franse vertaling van hetzelfde jaar (p. 

180-185). En toen de Britse consul Casement in 1903 vertelde dat er sinds 1893 3 miljoen 

mensen verdwenen waren uit het rubbergebied, had hij ook geen tellingen gedaan en zei hij er 

niet bij dat velen gewoon weggevlucht waren en elders leefden (p. 188). Zijn foto van Epondo 

met afgehakte hand veroorzaakte een schokgolf, maar hij zei er niet bij dat die hand afgebeten 

was door een everzwijn (p. 188-191). En in 1905 lanceerde de Amerikaanse schrijver Mark 

Twain het getal van 10 miljoen doden, zonder ooit in Congo geweest te zijn. Vanaf 1890 telde 

 
12 Anatole Romaniuk, La démographie de la RD du Congo sous le régime du colonialisme mercantile belge, 1885-

1940 : un cas de dépopulation pour cause de dénatilité d’origine pathologique. Congrès international de la 

population, Busan (Zuid-Korea) 2013. 
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men wel het aantal buitenlanders: 430 uit 14 nationaliteiten in 1890, 2943 uit 20 landen in 1908. 

Vanaf 1891 telde men ook de Congolezen, eerst in de erkende stamgebieden, vanaf 1905/1915 

in principe overal. In 1911 kwam men op 3,2 miljoen inwoners, maar in 240 stamgebieden was 

er niet geteld. In 1925 telde men voor het eerst alle inwoners: 10,3 miljoen. In 1960 waren dat 

er 14,7 miljoen (p. 199, p. 207, p. 212). Geen enkel land had in 1885 meer inwoners dan in 

1960. De gewelddaden van de Fransen pleiten Leopold niet vrij, maar ze kwamen niet in de 

pers: het rapport van Brazza uit 1905 werd pas in 1965 gepubliceerd. De auteur verwijt Jules 

Marchal, Adam Hochschild, Lucas Catherine, Daniel Vangroenweghe en anderen dat ze bewust 

geen vermoedelijk betrouwbare cijfers publiceerden en dat ze het onderzoeksrapport van 1905 

niet gelezen hebben. Daarom spreekt Yabili van ‘fake news’. In 2021 verschijnt dan ook nog 

een film van Ben Affleck, gebaseerd op het boek van Hochschild. 

 

Beoordeling 

Yabili geeft op zijn minst een verfrissende, Congolese kijk op de geschiedenis van zijn land en 

op Leopold II. Hij wijst ook op het belang van de mondelinge traditie, waarin de ‘afgehakte 

handen’ en de chicotte ontbreken. Verhalen worden in Congo doorverteld van generatie op 

generatie en spelen een grote rol in het collectieve geheugen. Er bestond wel een gewoonte om 

een hand af te hakken van een gedode vijand om de gebruikte kogel te verantwoorden. Maar 

men hakte geen handen af van werkende mensen. Soms is de inhoud erg juridisch en moeilijk, 

b.v. de passages over de gescheiden boekhouding etc.  tussen de Vrijstaat en Leopold II (p. 109-

123). De kaarten zijn goed bedoeld, maar vaak onduidelijk (p. 24) tot onleesbaar (p. 124). In 

kleur zouden ze duidelijker zijn. Niet iedere lezer kent de woorden batumbula (kannibaal) en 

griot (dichter of lofzanger van mondelinge tradities). Hier en daar staat een spel- of drukfout: 

p. 34: ‘toegejuigd’ moet op ‘t’ eindigen; p. 79: verba volent, scripta manent moet volant zijn; 

p. 174: 1880 moet 1890 zijn; p. 260: ‘Veni, vidi, vici’ werd door Caesar niet gezegd na zijn 

overwinning op de Galliërs, want die strijd duurde 8 jaar (58-50 v.C.); wel na zijn overwinning 

op Farnese in Zela, nu Turkije, in 47 v.C., want die slag duurde maar 4 uur. Doordat de boeken 

‘Koloniaal Congo’ van Idesbald Goddeeris e.a. en ‘Veroverd, bezet, gekoloniseerd’ van Zana 

Etambala ongeveer tegelijkertijd verschenen zijn, konden ze nog niet in de bibliografie staan 

en kon Yabili er nog geen commentaar op geven. Hopelijk lezen die auteurs ook het boek van 

Yabili, maar ik twijfel eraan of hij hen zal kunnen overtuigen met zijn pleidooi pro Leopold. 

Johan Op de Beeck, auteur van het recentste boek over Leopold, moet hij niet meer overtuigen: 

die somt ook de positieve prestaties op.  
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(Review) Robert Wiśniewski, Christian Divination in Late Antiquity (Amsterdam University 

Press 2020). ISBN 9789462988705, 288 pp. €135,99. 

Mark Beumer 

 

In Late Antiquity, people commonly sought 

to acquire hidden knowledge about the past, 

the present, and the future, using a variety of 

methods. While Christians acknowledged 

that these methods could work effectively, in 

theory they were not allowed to make use of 

them. In practice, they behaved in diverse 

ways. Some probably renounced any hope of 

learning about the future. Others resorted to 

old practices regardless of the consequences.  

A third option was to construct divinatory 

methods that were effective yet religiously 

tolerable. This book is devoted to the study 

of such practices and their practitioners, and 

provides answers to essential questions 

concerning Christian divination. How did it 

develop? How closely were Christian 

methods related to older, traditional 

practices? Who used them and in which 

situations? Who offered oracular services? 

And how were they perceived by clerics, 

intellectuals, and common people? 

 

This book consists of a list of abbreviations, 

illustrations, introduction, seven chapters, 

conclusions, bibliography and index. 

 

In the Introduction, the author states that the main question which this book aims to answer is: 

What did the late antique Christians do when they wanted to gain the kind of hidden knowledge 

that their non-Christian contemporaries gained using traditional Greek, Roman, Egyptian, 

Celtic and other divinatory practices? The author places this theme in its Graeco-Roman 

context, where was spoken of manteia and divinatio. Within the Graeco-Roman world, there 

were an enormous dynamic of rituals embodied in diverse ritual repertoires, like divination, 

including consulting oracles located in widely known as well as not-so-famous sanctuaries, 

questioning “divine men”, entranced magi and mediums, seeking prophetic dreams, observing 

the flight and singing of birds, examining the entrails of sacrificial animals, watching ripples 

on water and drawing lots. Although Christians accepted that these rituals worked, they 

themselves could not participate themselves and had to “invent” new ways for seeking divine 

help themselves. On the other hand, there was a group of Christians who did fall back on old 

practices. Finally, there were also other Christians who tried to construct specifically Christian 

– or at least Christianized – divinatory methods, either because they found them more effective 

than those used by their non-Christian neighbours, or because they took the preachers’ 

reproaches seriously, and felt a need for practices that would be both effective and acceptable 

in religious terms. In these particular methods, the author will refer to these rituals as “Christian 

divination”. This book aims to answer some fundamental questions concerning this 

phenomenon. When and how did it emerge? What was the connection between Christian 
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divination practices and the old methods used in the Mediterranean? What did the Christian 

divination techniques look like? Who used them, and in what circumstances? Who offered 

expert knowledge to perform such consultations? What were the attitudes of bishops, 

intellectuals and ordinary people towards divination? 

 Although examining divination in 19th century scholarship was not done, divination 

became a topic in historiography, starting with the four-volume monograph Histoire de la 

divination dans l’Antiquité, published in Paris (1879–1882) by Auguste Bouché Leclercq. This 

was followed by the two-volume study on Greek divination by William Reginald Halliday, 

titled Greek Divination: A Study on its Methods and Principles 1913). More recent, Sarah Iles 

Johnston published Ancient Greek Divination in 2008. Although Wiśniewski argues that no 

systematic attempt has been made to study divination in the Roman world, he obviously didn’t 

notice the book Roman Augury and Etruscan Divination, written by Paul Regell and Carl Thulin 

in 1976. Still, historiography about divination grew in the 20th century with an array of studies 

about divination in its socio-cultural context, monographs about prophecy (in relation to early 

Christianity) and cross connexion. Further, Ildikó Csepregi is preparing a book on Byzantine 

incubation, after Gil Renberg published his two volumes Where Dreams May Come: Incubation 

Sanctuaries in the Greco-Roman World in 2017. Thus far, however, no attempt has been made 

to offer a comprehensive portrayal of late antique divination. In his Prophets and Emperors. 

Human and Divine Authority from Augustus to Theodosius (1994), David Potter ventured to 

take a fairly broad perspective on divination throughout the imperial period, but as he was 

interested mainly in political divination, a number of methods (e.g., drawing lots, practicing 

incubation, interrogating demoniacs) fell outside of the purview of his study.13 Also, twenty-

five years later, our understanding of several divinatory techniques has evolved substantially, 

and the widening array of evidence calls for an approach that might tackle the topic in an 

encompassing manner. This book, focusing as it does on divination in late antique Christian 

milieus, is a step in this direction. 

 When studying late antique Christian divination, the author addresses several source-

related problems. First, the literary evidence attesting this phenomenon is meager. From the 

first centuries on, there survived not a single text that might be regarded as dealing with 

Christian divination in a systematic manner. The paucity of evidence is a result of the dominant 

attitude of Christian writers toward divination. Among the literary texts, most information on 

the subject can be collected from historiography, Bible commentaries, various types of 

hagiography and sermons. Incidental remarks on the subject can be found in almost every genre 

of Christian literature. A significant number of practices are mentioned in the normative texts 

that inveigh against the use of various sorts of divination methods. Such mentions are found in 

imperial legislation, as well as in various church canons, but while the edicts issued by emperors 

are concerned almost exclusively with the “pagan” practice (and deal with it rather severely), 

the regulations issued by church councils refer mostly to practices that are clearly Christian in 

character or, at least, Christianized. Obviously, and regrettably, it is very rare that they give us 

any technical details about these methods: the bishops who sat on the councils that passed such 

laws had every right to assume that anyone who might be interested would know full well what 

was being prohibited. In addition to the testimonies, the author calls “external” – that is, 

descriptions, mentions and laws concerning divination – there are also “internal” sources: 

specialized divination instruments produced and employed by Christians using such methods. 

These artefacts are divided into three groups: lots used in the shrines of Egyptian martyrs (which 

will be discussed in Chapter 5); sets of responses to divinatory questions (Chapter 4), some of 

which were appended to or in some other way included in biblical codices; and sanctuaries in 

which people possibly sought divinatory dreams (Chapter 7). There is a growing supply of this 

 
13 Incubation is only mentioned once in this book. 
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kind of evidence, and the new material may prove to be remarkably useful for the study of this 

subject. Ongoing excavations may yield more such finds, but even if we consider only those 

discovered thus far, it is worth noting that no more than two dozen oracular lots found in Egypt 

have been made available to a wider circle of researchers, while many times more still await 

publication. 

 

When studying Christian divination, scholars need to be aware of the scattered sources they 

work with, offering only a vague glimpse of what lies behind. To put this fractured data in a 

comprehensive context, scholars have to think about the next issues: first, the specialized terms 

used by late antique writers are usually non-specific and are hardly ever employed in a 

consistent manner, which often makes it difficult, or even impossible, to identify the method 

they are referring to. Secondly, the practices that are attested to by more than one type of 

evidence are very few. Most divination practices known to us from “internal” testimonies (such 

as oracular books and tickets) are passed over in silence by the literary sources, and so we know 

very little of how they were actually used. Similarly, the methods known from literary texts 

(such as consulting prophets or opening the Bible at random) are not observable in the 

archaeological evidence that might have helped to assess their character and geographical 

scope. Thirdly, the available sources, in addition to being scarce and disparate, come from 

various, often very distant times and places, which often makes it difficult to determine whether 

they are referring to one and the same practice when using a given term and, if they do so, 

whether the practice retained its character across various regions and historical periods. 

Concerning for example incubation, which is fairly well attested in the literary sources, should 

this be regarded as the most common variety of all divination techniques solely on account of 

the number of literary testimonies? Still, Wiśniewski will try to create a coherent story as good 

as possible. The contexts in which they appear will also be thoroughly examined with a view 

to finding out how important they were to the authors and what they knew and thought about 

their spread. The reticence (or verbosity) of the authors with regard to divination shall also be 

subject to careful inquiry, as it may prove particularly helpful in establishing whether the silence 

of the sources is a reflection of the limited popularity of a practice or simply has to do with the 

limitations of the evidence. Literary references, especially the biblical ones, will be discussed 

with a view to understanding what the authors preferred not to be explicit about (and for what 

reasons). Wiśniewski will also be examining lists of divinatory questions and sets of answers 

and will, by combining the former with the latter, try to determine who sought help from oracles, 

and when and why. He will scour the evidence to find out the attitudes of those whom our 

sources did not allow to speak their mind in their own voices; at the very least, Wiśniewski 

shall inquire into the assumptions that those who wrote about them (or to them) made about 

their thoughts. Furthermore, Wiśniewski will study the clientele of divination specialists, 

paying particular attention to their social status and gender, and try to find out what groups are 

over- or under-represented in the evidence.  

 The time frame of this book covers the period between the 4th and 6th centuries. The 

starting point is the time of immense change in Christian religiosity or ritual dynamics, that 

occurred during the reign of Constantine the Great and his successors. Wiśniewski points out, 

however, that the decision to discuss the issue beginning with this particular period was not 

based on an a priori assumption. In his research, Wiśniewski did examine earlier sources datable 

to the 2nd and 3rd centuries, and will be referring to them in numerous instances. But in this early 

evidence there is simply no trace of divination practices that might be put on a par with those 

we see in later centuries. It is not his intention to accept, by default, the obsolete and rightly 

criticized claim that once the persecutions had ended and the new religion had been adopted by 

the Roman emperors, Christianity changed into a “paganized” religion of the masses. 

Nevertheless, Christian attitudes towards revealing hidden matters did change in this period, 
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giving rise to the Christian divinatory practices that developed between the 4th and 6th centuries. 

The other end of the time frame is not as clear-cut: with a view to focusing primarily on the 

beginnings of Christian divination, the author traced its development until that practice came to 

take a mature, although by no means final, form, which appears to have taken place in the 6 th 

century. Occasionally, the author will be referring to later sources but only when they help us 

better understand the phenomena attested to in earlier testimonies. 

 

The first chapter ‘Attitudes to divination’ describes the familiar standpoint of Christianity 

towards divination. We have read this already in Jacques Le Goff’s chapter ‘Christianity and 

Dreams (Second to Seventh Century) in The Medieval Imagination (1988).14 Surprisingly, 

Wiśniewski is dealing foremost with the way shepherds viewed Christianity, specific the 

intellectual and religious frameworks within which Christians had to operate when seeking to 

reveal hidden knowledge. According to the authors, there was no clear border between 

intellectual Christians and laypeople. Laypeople practiced divination and the intellectuals 

having a hostile or at best hesitant attitude towards its Christianized forms: there were clerics 

who chastised divination. Intellectuals believed that in all its forms it was evil and under no 

circumstances was it permitted to resort to it – or at least so they claimed. This also applied to 

Augustine, who was hostile in the beginning, but was later convinced. Christian hostility 

towards traditional methods of divination simply reiterated the Old Testament rules that strictly 

and repeatedly prohibited such practices, as we shall see later in this chapter. But above all, 

Christian authors rejected “pagan” divination because the techniques used in it were religious 

in nature and as such insidiously attracted people to the old cults. This concern about the faithful 

coming into contact with “pagan” shrines and rituals should not be associated solely with a fear 

of interreligious competition. Most of all, it followed from the genuine conviction that non-

Christian religions did not consist of calling into the void, but of worshipping evil spirits, and 

that those who offered a sacrifice or consulted an oracle simply could not escape coming into 

real contact with demons. To be sure, Christian writers often stated that non-Christian deities 

did not exist and that their statues were nothing but lifeless stones; they believed (subscribing 

to the view of Euhemerus on this matter) that the names of those deities had been borrowed 

from some long-dead mortals widely acclaimed while alive. This attitude is contrary to the 

argument of Marianne Sághy and Edward M. Schoolman that the so called “conflict model” 

now was replaced by new explanatory models such as multiculturalism, cohabitation, 

cooperation, identity, or group cohesion; at least for this theme.15 Non-Christian divination was 

unequivocally associated with demons, and Christians were continually reminded of this 

association. In spite of this – or perhaps because of it – it was not easy to address this 

phenomenon from an intellectual standpoint. The main difficulty lay in the fact that it was not 

only pagans who believed in the efficacy of the old gods’ oracles; Christians generally shared 

this belief. This is true not only of those Christians who consulted oracles, but also of those who 

fiercely condemned that practice: they all believed that demons indeed knew the answers to 

numerous questions with which people were typically preoccupied. The moralizing of preachers 

trying to suppress the practice of inquiring into hidden matters could not be fully successful, 

given that both they themselves and their audiences acknowledged that the responses of oracles, 

even if not always accurate, could be fairly useful. To combat this non-Christian divination, 

clerics emphasized their fallibility: their gods weren’t real gods, but demons who wanted to 

destroy the souls of men and their prophecies were inaccurate. Despite all these reservations, 

however, ecclesiastical writers felt compelled in their discussion of non-Christian divination to 

 
14 Jacques Le Goff, The Medieval Imagination (The University of Chicago Press 1988) 193-231. 
15 Marianne Sághy and Edward M. Schoolman, ‘Introduction’, in: Marianne Sághy and Edward M. Schoolman 

(eds.), Pagans and Christians in the Late Roman Empire New Evidence, New Approaches (4th–8th centuries) 

(Central European University Press 2017) 1. 
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admit that oracles often revealed the truth. One cannot emphasize enough that this conviction 

– that divination was to at least some extent effective – was indeed very common. This argument 

is very important and shows the ritual dynamics between the religious systems. 

 Another way to describe this objection, it can be argued that the Greek daimones were 

demonized. Greek daimones were actually good spirits, but because Christians viewed them as 

evil, there literally demonized into demons. Another problem was the aforementioned 

Preparatio Evangelica, which stated that God used these non-Christian diviners to transfer his 

message of his coming and heavenly kingdom. Another source of demonic foreknowledge, 

Augustine continued, lay in the biblical prophecies, of which the demons were fully aware, and 

in what they had heard from angels. No, demons were themselves angels but were cast out of 

Heaven when Lucifer wanted to be as God. So actually, we have to speak about fallen angels 

and demonized gods and spirits. Concerning non-“pagan” divination, the author mentions three 

problems, which were identified by Pierre Courcelle: firstly, the relevant prohibitions found in 

the Old Testament, secondly, the fact that divination was closely related to pagan cults (which 

ruled out all possibilities of discussing divination in abstracto ), and thirdly, the emergence of 

Montanism, a strongly charismatic current within the Church that was exceedingly opposed by 

the mainstream bishops and led to a growing mistrust on the part of church hierarchy towards 

all forms of prophecy. Although these arguments were posited, it shows that the Old Testament 

was not as restrictive as is believed. The terms manteia and divinatio seem to encompass all 

methods of divination. On the whole, it can be stated with a fair degree of certainty that while 

the Septuagint and the Vulgate were more precise than translations in modern languages, they 

condemned divination in a broader sweep when compared with the original Hebrew wording 

of the relevant biblical passages. On the other hand, we should not overlook the fact that some 

biblical passages contradict the prohibitions mentioned above. They even recommend using 

certain methods of divination or at the very least refer to them in a neutral manner, using at 

times the very same terminology as that employed in the prohibitions. Even more importantly, 

we find in the Bible itself mentions of divinatory methods that were considered to be different 

from those that were condemned (whether they were indeed different is another matter), and 

seen as completely acceptable or even recommended ways of learning about the future or the 

will of God. The first of these was the use of urim and thummim, which were worn on the chest 

by the Jewish high priest as part of his “liturgical vestments”. These two words appear in many 

Old Testament passages. In most cases, modern translators of the Bible only transliterate them, 

leaving a footnote about their possible meaning. The usual explanation is that this term referred 

to divinatory lots used to discern the will of God. Admittedly, we must be aware that for ancient 

Christians this explanation was not self-evident. More often than not, urim and thummim are 

rendered in the Septuagint and in the Vulgate in such ways that it seems impossible to conclude 

that the relevant biblical text referred specifically to tools used in divination. Nevertheless, there 

are instances where the high priest is explicitly described as being on the point of performing a 

divinatory consultation, although the method to be employed in the rite remains unclear. The 

second method permitted in the Bible is divinatory dreams (read Le Goff). The third divinatory 

practice presented in the Old Testament in a positive light is seeking advice from prophets. 

Most of the prophecies found in the Bible take place whenever the prophets – or rather God 

using them as intermediaries – see fit, and only rarely do we see people actively seeking them 

out. In the New Testament we find mentions of angels and prophets who, without being 

solicited, not only proclaim the will of God but also predict some rather mundane future events. 

 To conclude, one has to note that the Bible, as read in Late Antiquity, did not shut all 

the doors to divination. The Old Testament strictures concerning divination were not always 

clear, and anyone studying the history of Israel as recounted in the Scriptures could easily find 

a number of divinatory methods whose use was not only permitted, but even commended 

outright. Besides, it has to be emphasized that even if the Old Testament had been 
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unambiguously clear on the matter, Christians readily and radically reinterpreted a vast array 

of its laws. To say nothing of the Jewish taboos concerning food, one may illustrate this by 

referring to at least these two examples: some Christian versions of the Decalogue omit the 

prohibition against making images of God, while the biblical regulations on avoiding ritual 

pollution contracted by contact with dead bodies did not hinder the development of the cult of 

relics. Secondly, while it is beyond all doubt that many divinatory methods were closely 

associated with pagan cults, and this relationship must have deterred Christians from using 

them, these associations were not always equally strong. Admittedly, divination practices based 

on examining the entrails of sacrificial animals inescapably brought pagan rituals to mind, but 

the link with pagan cults was far less evident in the case of divination by lot or dream 

interpretation. Furthermore, even if Christians made these associations, they may not have 

impeded the development of specifically Christian divinatory practices. Thirdly, the Montanist 

controversy certainly had an impact on various aspects of church life and practice. Not only did 

the Christian hierarchy grow mistrustful of all sorts of visions; more importantly, Christian 

prophets had by and large disappeared (or at the very least no longer appear in our sources). 

The coincidence between the end of the prophetic era in mainstream Christianity and the advent 

of Montanism is clearly visible in the Church History of Eusebius of Caesarea. Even though he 

wrote that the prophetic charisma in the Church would continue until the Second Coming of 

Christ, the last mentions of the actual individuals endowed with the gift of prophecy are found 

in that part of his work directly preceding his account of Montanus’s activity. There, Eusebius 

states that in those days the charismatic era was not yet over, clearly suggesting that it ended 

soon after, and in the wake of that controversy. However, while it is important to take note of 

reactions to Montanus’s teachings, the impact of the Montanist crisis on Christian attitudes to 

divination should not be overstated. I shall discuss this issue in greater detail in the following 

chapter on prophecy. For now, suffice it to say that it is impossible to explain the mistrustful 

attitudes to other methods of divination (such as, for instance, divination by lot) by reference 

solely to the Montanist controversy. In addition to the above reasons mentioned by Courcelle 

concerning the early Christians’ mistrust of divination, we find one other, theological 

explanation: divination was to be intrinsically unacceptable to Christians because it implied an 

espousal of fatalism, a fiercely censured bête noire of the early Church. This is plausible, when 

we take into account that time was very important, since Christians lived between Creation and 

the Last Judgement (Raedts 2007). 

 The author further enlightens the questions that were asked to diviners and oracles. We 

need to remember that in Greek, Roman and Jewish divination practice such questions as ‘What 

will happen?’ or ‘Will this happen?’ were in fact posed far less frequently than we may be 

tempted to believe. People making use of divination would often formulate their questions by 

referring to the present day or to the past instead of the future. For example, a person robbed of 

their money did not necessarily have to ask ‘Will I get my money back?’ (here referring to the 

future). The question could be rephrased and look like this: ‘Where is my money at the 

moment?’ (to the present) or ‘Who stole my money?’ (to the past). More importantly, even 

questions asked with regard to the future were rarely aimed at foretelling things to come; 

instead, they would normally have been meant to elicit an indication as to what sort of action 

one should take. ‘Should I mend my fences with my neighbour?’, ‘Should I embark on this 

journey?’, ‘Should I get married?’ – these are typical examples of questions asked of oracles. 

Eliciting a response to such questions did not imply embracing a fatalist vision of the world. 

Thus, it is only to a very limited extent that the negative attitudes to divination can be explained 

by hostility towards fatalism. 

 

Concerning te legal background, the author argues that in the 4th and 5th centuries divination-

related issues appear very often in imperial legislation. With regard to the earliest regulations 



65 
 

in this matter one has to note that Constantine the Great forbade his subjects to consult 

haruspices in secrecy. Eusebius and Zosimos make him responsible for outlawing all kinds of 

divination, but considering that the relevant imperial constitution has not been preserved, we 

should be wary of accepting their claims too readily. The most severe and comprehensive law 

against divination was issued in 357 by Constantius II, who penalized consulting haruspices, 

diviners (harioli), augurs, soothsayers, Chaldeans and magi, declaring all forms of divination 

to be tantamount to sorcery. It is not entirely clear whether the outright condemnation issued 

by Constantius referred also to the specifically Christian methods of divination to be discussed 

in this book. None of these is explicitly mentioned in imperial constitutions, but this does not 

provide us with a definitive answer. On the one hand, imperial legislation was evidently aimed 

against “pagan” cults, which may invite the conclusion that the methods unrelated to ancient 

religions were not condemned. It has to be pointed out, however, that Constantius forcefully 

reprehended the mere “curiosity for divination” (or, as the attached “interpretation” has it, 

“inquisitiveness about future events”) which was regarded as a threat to the security of the state. 

We do not know of any cases of enforcing these laws against individuals practising Christian 

divination and may presume at the very least that as long as they did not inquire into the health 

of the emperor or the name of his successor they were left in peace. In any case, it was not 

Christians that this legislation was aimed against. The legal condemnation of non-Christian 

divination could thus have influenced the development of its Christian adaptations that the 

followers of the new religion may have been eager to embrace anyway: for one thing, they must 

have held these adaptations to be morally acceptable (or at least more so than their pagan 

models), and secondly, it is probable that they viewed them as more effective. Incidentally, the 

use of these adaptations did not have to be reserved solely to Christians. Non-Christians could 

also avail themselves of Christian techniques, given that they had been debarred from using 

traditional methods of divination. As we shall see, this possibility was not purely hypothetical. 

 

In the second chapter ‘Prophets’, the author investigates Christians who turned to prophets to 

foretell them their future, which was very common in the 1st and 2nd century. Still, there was 

criticism to this practice, voiced by Hermas who accused these diviners from acting as “pagan” 

prophets, where people asked a question about their future, which was then answered. 

Wiśniewski argues further that divination disappeared in the 3rd century in the form of prophets 

in Montanism. There were several causes: prophetic activity became suspicious due to their 

connection with the New Prophecy Movement and their leaders, who were condemned by the 

Great Church. A second cause lies in the fact that the Church became more structured and 

bishops replaced the prophets. Finally, the waning of Christian prophecy could be explained by 

the increase of non-Christian prophecy in the 2nd century. Still, it’s not entirely sure if Christian 

prophecy really disappeared. We cannot rely fully on the sources. Wiśniewski argues that 

Christian prophecy might be transferred to Syriac Christianity. We see at least an increase in 

Late Antiquity. Its further argued that the new Lives of saints from the 4th century took over the 

role of prophets, but we also have to be careful here. This re-emergence of prophets could be 

connected to the new literary genre of monastic historiography. Two more aspects are that these 

stories are modelled on Christ, who could foretell the future and that Christian diviners were 

formed on the narratives of non-Christian diviners. A third aspect of monastic historiography 

was that these historiographers put theological statements in the mouths of their heroes. Finally, 

we must take the time span into consideration. The authors conclude that we must reject this 

hagiographical genre, created by monks, or don’t we? The problem which is addressed, is that 

whether the depictions of saints are congruent with that them in real life. Next, John of Lykpolis 

is examined as a trustworthy source. 

 Next, question to saints and monks are being describes, like to Shenoute and Gregory 

of Tours. These questions were about future and health. Then, the clairvoyance of saints is being 
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examined, which says something about the self-perception of prophets and second it says 

something on they were approached for help. Clairvoyance was seen as a gift from God for an 

ascetic life of battling demons and withdrawal from the world. Finally, the author repeats the 

problems with Christian prophecy and whether this is inspired by non-Christian diviners. He 

concluded that he doesn’t think that Christian prophecies were inspired by non-Christian 

diviners, because they were no match for them. That’s very arrogant to say. In fact, the thing 

that is shown is that non-Christian prophecy played indeed a great part of Christian concern, 

which also points to the fact that the conflict model between “pagan” and Christians still exists. 

 

In Chapter 3 ‘Take and Read’, the author examines the divinatory uses of the Bible, Thora and 

Iliad/Odyssey which was used as a Book of Shadows, from which random passages were used 

as protective amulets against evil. Also, Christians, Jews and Greeks exalted magical 

effectiveness by reading from their texts. I frame the Bible here as Book of Shadows, as we 

know this from the hit series Charmed, in which three witches fight of evil with all kinds of 

spells. But also, since Christians accepted the Old and New Testament as a collection of divine 

inspired documents. Further, there was the conviction that everything written in the Bible, 

including the passages relating to the future, was true. Christians thought that the Bible could 

solve various problems of individual human beings. Greeks has the conviction that the Iliad 

contained information that could cure diseases. Here, I would like to have seen attention to 

ὑγίεια as ancient concept of health, which was mentioned in the Iliad by Homer. The Iliad 

mentions ὑγίεια for the first time, where it is used as a figure of speech rather than to describe 

a bodily condition. Hektor has addressed his Trojan troops after a long day of struggle and ὧδ᾽ 

ἔστω Τρῶες μεγαλήτορες ἀγορεύω says: ὡς μεὲν νῦν ὑγιὴὲ ς εἰρὴμένος ἔστω δ᾽: μῦθος ὃς.16 

Then, the author is focusing on Bibliomancy, where people hear and read the Holy Scripture 

for the first time. He implements several kings and Roman emperors, like Clovis who called 

upon God to help him in battle and Septimius Severus and Commodus, who called upon oracles 

and the Historia Augusta. The author cites from the Talmud and Thora. To sum up, the idea of 

book divination was certainly known to Jews, Greeks and Christians alike. They all believed 

that passages or sentences taken from some texts could give accurate answers to divinatory 

questions, because they were only seemingly picked at random while in fact the choice was 

guided by a divine power. But it is not clear that the Greeks actually associated this power with 

the text of the Homeric poems and it is almost certain that the techniques used in each religious 

milieu differed. Jews made children repeat quotes learnt by heart and just possibly consulted 

scrolls; pagans sought answers in pre-prepared collections; Christians opened sacred books. 

These differences undermine the hypothesis of direct influence, all the more so because the 

development of the practice of opening a book at random can be better explained if we assume 

that it started among Christians. 

 According to the author, there is no doubt that Christians were by far the most prolific 

in converting their sacred texts from scrolls to codices, for example the form which has been 

regarded as standard ever since. Why it happened is still a matter of controversy. 4From our 

perspective, however, the question of the cause is not as important as its result, namely that 

even if we consider exclusively the issue of scrolls and codices it is hardly possible that this 

particular method of divination should have originated among “pagans”. As for the Jews, it is 

not very likely that they ever used it at all, because with regard to the Torah the scroll never 

became obsolete. Judas Maccabeus and Rabbi Samuel consulted a scroll, not a codex. It is 

highly probable that it was a firm belief in the power of the codex that gave rise to the divinatory 

use of the Bible that consisted in opening it at random. As opposed to other methods known 

from pagan and Christian environments alike, where the choice of the text had to be triggered 

 
16 Mark Beumer, 'Hygieia. Identity, Cult and Reception', in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 7. 
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by an external power (by conducting the procedure in a shrine, writing divinatory answers on a 

stele in a sacred place or invoking the name of God), in this practice the text that served to give 

an answer was at the same time the source of power that made the choice trustworthy. 

Millenarianism is also mentioned and was by far the most interested in the future developments 

of history; its adherents believed that the end of the world would be preceded by a thousand-

year Kingdom of God established on earth, the coming of which was to be heralded by cruel 

persecutions. The time frame is which all this prophetism occurred is between the 4th and 6th 

century. 

 

In the fourth chapter ‘Books and Bones’, the focus lies on other books than the Bible, which 

were used as divinatory tools. Wiśniewski describes five examples, and a rest category of 

several texts that were used for divination. The use of specialized divination books by Christians 

is first attested to in the acts of the synod that took place in Vannes, in Gaul, at some point 

between 461 and 491, but specific 465. The first example is the Sortes Sanctorum, which was 

considered incomplete, with the presumption that the word librorum must have followed, which 

would then mean that the canon referred to divination from “holy books” (from example from 

the Bible). However, William Klingshirn has convincingly demonstrated that Sortes Sanctorum 

is the title of a specific divinatory text that started with the phrase Post solem surgunt stellae 

(“After the sun, the stars rise”) and was used in the West for about a thousand years after the 

synod of Vannes was held (it was also known as the Sortes Apostolorum). The oldest surviving 

codex that contains that text dates back to the 9th century. It consists of answers selected by 

throwing three six-sided dice. In this way, fifty-six different results could be produced, ranging 

from 1–1–1 to 6–6–6. The system was undoubtedly built on the basis of sortition-based, non-

Christian methods. Examples of these have been found in Phrygia, Pamphylia and Pisidia in 

the form of stone steles or slabs with lists of similar answers. In the East, instead of cubic dice, 

people would commonly use astragaloi (animal knucklebones that on account of their shape 

could produce four scores only, numbered 1, 3, 4 and 6), but the functioning of these two 

systems was identical, because using five knucklebones allowed the same number of 

combinations as did throwing three regular six-sided dice. People consulting the Sortes 

Sanctorum did not have to formulate their questions with great precision; in fact, they did not 

have to ask them at all, because the answer fit any question concerning one’s designs: “you will 

succeed in your plans” (the most common answer), “you will fail”, or “there is no telling as yet 

what is going to happen” (the least common). Christianity requires that the consultation should 

be preceded by prayer, deviating so from non-Christian divination. According to the author, 

there was no Christianization here, but adaptations were made, like in the number of positive 

answers. 

 The second example is the Sortes Monacenses, which was referred to as “all other 

writings”. Although it is not attested to in any earlier sources, the Munich manuscript is most 

probably a copy of a much earlier instrument, whose origin and transmission are difficult to 

reconstruct. The selection of answers seems to have been based on a similar principle as that of 

the Sortes Sanctorum.  There are fifty-one answers in the preserved manuscript, but because 

before each of these we find a triple configuration of numbers from 1 to 6 (which apparently 

corresponds to three throws of a die), we can expect that there were originally fifty-six. All 

answers are very general, most announcing a joyful event and more or less imminent fulfilment 

of the desires of the inquirer (answers announcing unlucky events are rare). The author of the 

Sortes Monacenses tried to impart a religious character to some answers. He did this rarely, but 

in a slightly more thoughtful way than the compiler of the Sortes Sanctorum. The third example 

is The Gospel of the Lots of Mary. An interesting divinatory text found in a codex dating back 

to the 5th or 6th century and consists of thirty-seven numbered divinatory answers. Each answer 

occupies two adjacent pages: when opening the booklet, we can see only one answer on two 
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facing pages. The manuscript is complete and was made by a skilled, professional scribe on 

high-quality parchment. It does not contain instructions for use. The origin of the codex 

containing the Gospel of the Lots of Mary is unknown; nor do we know where it was found. 

The answers from the Gospel of the Lots of Mary are general in character. Some of them 

mention unspecified plans, intentions or concerns of the inquirers. The Gospel of the Lots of 

Mary had its characteristic feature, however: its language is decidedly religious in nature. 

Indisputably, we are dealing here with a text that emerged from a Christian milieu. This is 

clearly visible throughout the codex, as almost all answers refer to God’s judgement, mention 

his mercy and care, command one to put one’s trust in him, and praise his name. There are 

occasional mentions of angels, patriarchs and Jesus. The allusions to the Old and New 

Testaments are conspicuously numerous and the language is heavily imbued with biblical 

phraseology. As fourth, we look at the Sortes Sangallenses and Sortes Astrampsychi. The 

divinatory text known as the Sortes Sangallenses was more complicated in use than the 

instruments presented above. It owes its name to the monastery of Sankt Gallen (Switzerland), 

where the only extant copy has been preserved. These Sortes, written in the 6th century, have 

been discovered in the undertext of a palimpsest, a parchment codex reused in the ninth century. 

The Sortes Sangallenses represent a Christian adaptation of the “pagan” divinatory 

instrument known as the Sortes Astrampsychi. That earlier text, which is attested to in papyri, 

the oldest of which date back to the 3rd century, was probably compiled at an even earlier date 

(it may have originated in Egypt but was popular in other places, too). The remark about 

adaptation is important, because it shows that Christianization was viewed on a scale from light 

to full. The extant version of the Sortes Sangallenses is incomplete. As much as we can tell 

from the arrangement of the responses in the palimpsest, only about a third of the original text 

has been preserved. The folios that may have contained instructions for use are also missing. 

Nonetheless, the procedure used to elicit a response can be reconstructed with a fair degree of 

certainty, partly thanks to the better-preserved Sortes Astrampsychi. The difficulty in using the 

Sortes Sangallenses lay not only in the fact that the system seemed to require a complex 

procedure, but also in the fact that the matter for consultation had to be properly defined and 

assigned to the right question. Furthermore, the response was not always easy to interpret. 

Those who adapted the Sortes Astrampsychi for Christian use made some effort to make this 

instrument appear morally proper and fitting to their religion. Firstly, the concordance table was 

changed. In the original version, the sums of the number indicated by the inquirer and the 

number of the question were assigned to the names of gods and heroes, who also appeared in 

the headers of the decade to which they referred. In the Sortes Sangallenses the names of gods 

were replaced with numbers. Secondly, some Christianized versions of the Sortes Astrampsychi 

are preceded by calls to prayer, a feature for which we would look in vain in their pagan models. 

Thirdly, the list of the questions changed. The Christian Sortes Astrampsychi were purged of 

more daring ones dealing with love affairs or sex. The author argues that all these adaptations 

were fairly easy to make and, as was the case with the Sortes Sanctorum, the Christianization 

of the Sortes Astrampsychi and its derivatives looks superficial. As fifth, the codices with 

hermēneiai are discussed. Among the divinatory instruments used by late antique Christians a 

special place belongs to collections of divinatory answers found on the margins of biblical 

manuscripts or placed between the lines of biblical texts. They contain from several dozen to 

more than 300 relatively generic answers to divinatory questions (which, however, are not 

provided) such as “Your plans will be fulfilled”, “What was unknown will be revealed”, “Give 

up and do not labour in vain”. This exclusively Christian instrument, and particularly its origins, 

is enticingly interesting. Thus, it comes as no surprise that those divinatory answers which we 

find inscribed in some of the Greek manuscripts of the Gospels are referred to as hermēneiai, 

which literally means “explanations”. Hermēneiai could accompany a biblical codex in a 

variety of forms. Firstly, they could be added to the pages of an existing codex: this is the case 
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with the oldest known biblical manuscript with hermēneiai, the 5th-century Codex Bezae 

containing the four Gospels and the Acts of the Apostles in Greek and Latin. This was certainly 

the easiest and the least costly method. Secondly, there were hermēneiai written on separate 

sheets which were later inserted between folios containing biblical texts (examples of this 

method were found in Egypt). Finally, they could be inscribed between the lines of the biblical 

text when it was being copied, as we can see in several Armenian manuscripts of the Gospels. 

There is nothing we can learn about the codices with hermēneiai from literary or normative 

sources: these give no indication as to how this form of divination was used in practice or 

whether it was approved of or condemned. 

 Then, other divinatory books are treated shortly, like lunaria, based on observing moon 

phases and the related divinatory instruments known as zodiologia. Lunaria are short snippets 

of advice on what actions are recommended or discouraged on certain days of a month and 

remarks on the future of people who were born, fled or fell ill on those days. Zodiology in its 

turn was based on simple horoscopes, very succinctly describing the future of people born in 

the given sign of the zodiac or in one of mansiones lunae (the twenty-eight signs of the lunar 

zodiac). Zodiological texts are slightly more elaborate, but their construction is similar to that 

of lunaria. According to the author, book divination was explicitly condemned only by Gallic 

synods, but this should not lead us to the conclusion that this practice was particularly 

widespread in Gaul or that it was the only region in which it caused bishops’ anxiety. In Africa, 

Augustine knew about this method. He wrote disparagingly of it, although only in passing, 

when commenting on the seemingly accurate predictions of astrologers. Book divination is not 

censured in the extant Greek canons of church councils. The only normative sources from the 

East that may attest to this practice are two Syriac collections of monastic canons. As shown, 

there is no trace in the church canons suggesting that resorting to ticket oracles was forbidden; 

not so book divination, which was prohibited outright. This is not an argument that could settle 

the issue for good (an average Christian need not have been aware of the “fatalist” implications 

of consulting divinatory books), but the author is inclined to think that oracular tickets may 

have caused less vexation to the consciences of at least some people than book divination. 

 

Chapter 5 ‘Divinatory Lots’ examines Christian sortilege. This meant that people put in one or 

two lots as a possible answer to a question about health, work, family, travel or something else. 

Mostly, there were two possible answers: a positive and negative advice. Names of saints were 

of great importance, because the saints could help predict a positive answer. Sortilege wasn’t a 

Christian practice. We see this also in the Egyptian and Graeco-Roman world, especially 

Roman Egypt, where exact the same procedures were followed. We know that in Pharaonic 

times oracular tickets were sometimes laid in front of the statue of a deity carried in a 

procession. At some point the movements of the statue indicated the ticket that presumably 

contained the response. Some scholars share the conviction that this method, already in the 

Hellenistic era, gave way to determining the answer by throwing or drawing lots. The origin of 

Christian sortilege is, therefore, difficult to pinpoint, but the question of dating is to a certain 

extent independent of whether we are dealing with the borrowing of an old practice or, at least 

in part, a parallel development. The author mentioned, none of the divinatory tickets found in 

sanctuaries dedicated to the cult of a saint have been dated to an earlier period than the 6 th 

century, but this does not necessarily mean that Christians did not use this method of divination 

earlier. Nor does the lack of earlier literary testimony prove anything in this regard. After all, 

we have no such evidence even from later periods, when the practice was clearly established, 

so it would be even more risky than usual to draw any conclusions ex silentio. The advantage 

of oracular tickets, one that must certainly have led to that practice becoming widely available, 

was its ease of use. All that was necessary to perform the consultation was a piece of papyrus 

and access to a sanctuary (which, of course, suggests that the local clergy were at least tolerant 
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of this, if not approving). Those who could not write themselves could probably easily benefit 

from the help of a literate person. Oracular tickets could be employed for all sorts of questions 

that could be answered by either “yes” or “no”. This, of course, narrowed down the range of 

possible consultations, but also had a certain advantage: the answer was always clear and did 

not require further interpretation. It therefore seems unnecessary to say that any professionals 

other than scribes (if needed) should have been directly involved. However, it is best to avoid 

sweeping statements regarding this issue. We have to remember that divinatory procedures 

were not necessarily designed with the aim of achieving the greatest possible degree of 

convenience and ease of use. It is possible that those who came to find answers to their questions 

might have nurtured the expectation that these would be carried out with some ceremony 

performed by a priest. Unfortunately, the surviving tickets do not make it possible to determine 

that this was the case. 

 

Then we turn to Chapter 6 ‘Interrogating Demoniacs’ in which the topic will be the practice of 

interrogating those who were considered possessed by unclean spirits and often referred to as 

energumens. Although Christians thought of demons as evil beings who tried to possess your 

soul, they did have knowledge of the future. This was also true for ancient gods, who were 

demons and evil spirits in reality, according to Christians. They also had knowledge of that 

what was hidden from men. Christians consulted them, especially in churches and other 

sanctuaries, because they thought they would get an honest answer there. The author also 

discusses pythones, engastrimythoi, ventriloqui, arrepticii as example of diviners, although the 

exact meaning of these groups is unknown. The study of the phenomenon in question is equally 

important for what it tells us about the role of demons in late antique mentality. The practice of 

interrogating the possessed suggests that even if people were indeed often very wary of evil 

spirits, they nevertheless managed to strike a modus vivendi of sorts with demons – who were 

believed to be floating around – and in a way benefit from their meddling in the things of this 

world. In his treatise De divinatione daemonorum, Augustine tells us how some Christians of 

Hippo – and very devout ones at that, given that they used to meet in the bishop’s house – saw 

nothing wrong in pagan divination, which, even if it did come from evil spirits, was tolerable 

to God. The same can be inferred from the consultations with energumens: demons were 

doubtless seen as evil and troublesome beings, but at the same time ones that were at times 

useful, including for Christians. 

 

In closing, we look in Chapter 7 ‘Incubation’ to the practice, also known as temple or church 

sleep, into dreaming for healing by saints. This is by far the largest chapter of the book. In this 

chapter, the author examines whether was Christian incubation, the change and continuity with 

Greek incubation, examples of Christian incubation from literary and archaeological sources, 

non-medical incubation stories and attention for hagiographers, who constructed the stories. 

Wiśniewski is extremely cautious to imply incubation, which sometimes is too cautious. 

Although he is very careful, there undoubtably was incubation among Christians. Wiśniewski 

argues that there is no continuity between Greek and Christian incubation, but that’s not 

convincing enough. I agree that the content changed, like martyrs, saints and angels, who in or 

nearby churches and sanctuaries appeared in dreams, but the form of the ritual is still te same. 

Aspects like candles and oil are also known in the Greek ritual. Besides, if the Church really 

didn’t want to copy the Greek ritual ideas, they could have thought of a whole other form.  

Further, Wiśniewski made some mistakes in this chapter. First, the date of Gil Renberg’s 

Where Dreams May Come is not of 2016, but 2017. Also, Greek names cannot be latinized. It’s 

Podaleirios and Hygieia. Then, on page 215, he writes about the Athenian Asklepieion and their 

supposedly direct Christian transformation, but makes the mistake to suddenly name the church 

in Puglia, attributed to St. Andrew and St. Michael. This should be St. Kosmas and Damian. 
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Another issue is that the author often mixes up martyrs with saints. There is however a 

difference, concerning their sanctification. Finally, he doesn’t make a clear distinction between 

sacred and holy, which is very important. Sacred has to do with sanctuaries and holy has a more 

personal connotation. On the other hand, he offers more sources and examples about incubation, 

then other authors, like incubation in Gaul and church fathers. 

 

In ‘Conclusions’, Wiśniewski summarizes his separate chapters, starting with chronology. 

Except for prophecy, which is a well-attested phenomenon among Christians before the final 

decades of the second century, there is no evidence whatsoever suggesting that Christian 

divination came into existence before the 350: textual sources, both literary and legal, and 

archaeological finds datable to that early period are conspicuously silent on the matter. 

However, we must be very cautious when dealing with this silence and be wary of leaping to 

hasty conclusions. It might be tempting to say that during the first three centuries of the 

Common Era Christians simply subscribed to the view expressed by Origen and others about 

the inappropriateness of resorting to divination. For the 4th-6th century, we have more varied 

sources to say something about divination. Further, it is hardly conceivable that in the early 

centuries Christians never used traditional non-Christian methods, even if this remains 

impossible to prove on the basis of available evidence. Also, names of gods appeared on dice, 

used by Christians to predict the future. Since all divination techniques that fall within the scope 

of this inquiry appeared after the reign of Constantine the Great, it might be tempting to explain 

this by saying that an early pristine form of Christianity had become “contaminated” by 

elements of non-Christian religion brought into the Church by the multitude of the newly and 

only superficially converted followers of the old cults. This argument, however, is not 

convincing. The traditional opinion as to the apparently mass and merely outward character of 

conversions to Christianity under the reign of Constantine and his successors has lost much of 

its appeal: the Christianization of the Roman Empire did not end in the 4th century and certainly 

did not progress as rapidly as previously thought. The Church was never really flooded by a 

wave of only superficially converted non-Christians. The other argument is based on the 

observation that almost all methods of divination employed by late antique Christians have 

parallels, and sometimes very close ones, in Greek, Roman or Egyptian techniques known from 

ancient sources. These parallels, which become particularly suggestive when testimonies of 

similar non-Christian and Christian practices come from one and the same region, may suggest 

that non-Christian and Christian divination are genetically related. However, this conclusion, 

though possible is rarely as justified as it seems to be. As we have seen, the hypothesized 

continuity between pagan and Christian methods is usually impossible to demonstrate; 

moreover, there is a conspicuous chronological gap between them, as we have seen with 

oracular lots. But the most important point to make here is that a simple wholesale adoption of 

non-Christian methods would have been extremely difficult for Christians. And this is not 

merely about their fear of becoming contaminated by non-Christian cults. The point is that 

without the holy places that were regarded as the sources of miraculous power, almost all the 

practices discussed in this book would have been suspended in a ritual void. The fundamental 

change, therefore, that made Christian divination possible was the emergence of Christian holy 

(or sacred) places, which were certainly not a crude copy of non-Christian shrines. Thus, 

Christian divination derives from a belief in the miracle-working power of the saints present in 

their shrines, most notably owing to the relics deposited there. The author still acknowledges, 

it may have developed under the influence of non-Christian cults, which is conceivable even if 

we had no direct evidence to prove it. However, this development may also have been parallel 

in character. After all, most of the methods analyzed in this book are quite simple in procedural 

terms, and we may well suppose that they might have appeared independently in societies that 
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shared two basic beliefs: first, that there existed spiritual beings whose knowledge included 

things that humans did not know, and second, that it was possible to contact them. 

 It is striking that the author claims, that it is also worth noting that only select methods 

of pagan divination were taken on and adapted by Christians or had a Christian equivalent. The 

adaptation of pagan methods was therefore selective and certainly did not occur automatically, 

but it did happen and is contrary to his remarks about incubation. In all, while Christians might 

have taken on some divinatory methods almost unchanged, they creatively adapted others; still 

others they rejected altogether, and some they constructed from scratch. There was no clear-cut 

switch from non-Christian to “Christian” divination. The process involved taking on or 

abandoning certain practices, but it consisted above all in a lot of tinkering and a respectable 

dose of invention. But some pages further, he again states that Christians condemned non-

Christian divination. This is confusing. According to the author, only two practices reminiscent 

of Christian divination were advertised with nearly unanimous approval: consulting holy monks 

and practising incubation. Presumably, this had to do with their distinctive aims: the former 

was used to obtain spiritual or moral advice, whereas the latter was about healing. Most 

remarkable within Christian divination is consulting demoniacs. One would not expect this 

from Christians and their attitude towards evil spirits, gods and demons. Consulting demons is 

known all over the Mediterranean. All in all, Christians who wished to inquire into hidden 

matters without forsaking their religion could use a whole panoply of methods. Despite the 

occasional murmurings of discontent on the part of Christian writers and preachers, these 

methods were clearly used and believed to provide access to hidden knowledge without risking 

one’s salvation. 

 

In conclusion, Robert Wiśniewski has written a beautiful and very interesting book about 

Christian divination in Late Antiquity (4th-6th century), describing a broad array of divinatory 

methods, like asking prophets, drawing lots, consulting demons and incubation. This book 

makes clear that Christian divination was common and widely accepted, despite all critiques. 

Although critical on non-Christian influences, he acknowledges this fact. Especially in the 

chapter about incubation, Wiśniewski only mentions non-Christian inspiration and is not 

convinced of any continuity between Greek and Christian incubation. I don’t find that 

convincing. This is because Wiśniewski doesn’t use Ritual Studies as a lens, which could make 

a great difference. For example, if the ritual theory of ecological anthropologist Roy Rappaport 

was used, he would have other conclusions. That doesn’t change the fact that this book is very 

valuable is the debate about the relation between non-Christians and Christian divination, in 

which a lot of new information was offered. 
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(Recensie) Vladimir Fedorovski, Le roman vrai de Gorbatchev (Flammarion 2021). ISBN 

9782081481336, 255 pp. €21,90. 

Jef Abbeel 

 

Fedorovski (°1950) was diplomaat en adviseur 

van de Sovjetleiders Brezjnev en Andropov. Hij 

was goed bevriend met Aleksandr Jakovlev 

(1923-2005), de voornaamste adviseur van 

Gorbatsjov en de architect van glasnost en 

perestrojka. Hoewel Jakovlev dagelijks 

samenwerkte met Gorbatsjov, vertelde hij aan 

Fedorovski dat het onmogelijk was om in zijn 

raadselachtige psyché binnen te dringen (p. 9). 

Gevierd als een held in het Westen, wordt hij 

door de Russen gehaat en beschouwd als 

verrader van zijn machtige Sovjet-Unie en als 

verantwoordelijke voor alle problemen, zelfs 

voor de gigantische inflatie van 2.500% in 1992, 

tijdens Jeltsin. 

 

De val en ontbinding van de SU had vele 

gevolgen: een exodus van intellectuelen, 25 

miljoen Russen die ineens in landen woonden 

waar ze beschouwd werden als vreemdelingen en 

een veel lagere status voor Rusland.  

 

Fedorovski vindt dat de bolsjewistische 

staatsgreep van oktober 1917 al een einde maakte 

aan een land dat zich snel ontwikkelde. Bovendien executeerden Lenin-Trotski-Stalin ruim 25 

miljoen mensen. In dat getal zitten nog niet de 5 miljoen die stierven tijdens de door Lenin 

veroorzaakte hongersnood (1921-1922) en eenzelfde aantal tijdens de door Stalin 

georganiseerde uithongering (1932-1933). Poetin verwerpt die negatieve kijk op 70 jaar 

communisme. 

 

Gorbatsjov had van zijn politieke vader Joeri Andropov de raad gekregen om te doen zoals 

Deng: de economie geleidelijk liberaliseren, maar met ijzeren hand, dus zonder politieke 

vrijheden. Hij luisterde niet en liberaliseerde ook de politiek en de media. Een kleine groep 

profiteerde hiervan om zich enorm te verrijken. Bovendien, aldus Fedorovski, zorgden Reagan 

en daarna Bush voor een lage olieprijs om … de economie van Rusland kapot te krijgen. 

Jakovlev en Gorbatsjov hoopten tevergeefs dat het Westen de democratische Russen zou helpen 

om de financiële en economische crisis te overwinnen. In plaats daarvan, vernederden zij de 

Russen door tegen alle beloftes in de NAVO uit te breiden tot aan de grenzen van Rusland. In 

de jaren ’90, tijdens Jeltsin, ontstond dan nog een kapitaalvlucht van 120 miljard $ per jaar, een 

wereldrecord, terwijl 50% van de Russen in armoede leefde. Na deze introductie spreekt de 

auteur over de jeugd van Gorbatsjov in het zuiden van Rusland. Zijn grootouders waren kleine 

boeren. Hun grond werd afgepakt in de jaren ’30. Drie ooms stierven tijdens de hongersnood 

(1932-33), één grootvader werd naar de goelag verbannen als ‘koelak’, de andere gearresteerd 

als ‘trotskist’ (p. 23-24). Een grootvader van Raïssa, ook een ‘koelak’, werd in 1937 

doodgeschoten door de NKVD (voorloper van de KGB).  
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In de jaren ’50 studeerde Gorbatsjov aan de universiteit van Moskou. Hij was er primus 

perpetuus. Zijn beste vriend was Zdenek Mlynar (1930-1997), die in 1968 het manifest van de 

Praagse Lente opstelde. Al in 1953, dus tijdens zijn studies,  trouwde Gorbatsjov met Raïssa 

Titarenko, een mooie vrouw uit West-Siberië, die professor werd aan de universiteit. Ze 

ondervonden toen ook de censuur, de woningnood, de eindeloos lange files aan bijna lege 

winkels. Op 1 maart 1953 kreeg Stalin een hersenbloeding. Beria beval hem te laten slapen (p. 

33). Bij de begrafenis zou Beria tegen Molotov gezegd hebben dat hij de dictator geliquideerd 

had (p. 34). Er is ook een andere versie: Oleg Chlevnjoek zegt in zijn biografie van Stalin (2015) 

dat de medewerkers bang waren om de door Stalin ontslagen Joodse artsen uit de gevangenis 

te halen, omdat ze dan zelf nadien ontslagen zouden worden.  

 

Beria stelde voor om de goelag-gevangenen te laten terugkeren en hij liet ook een dossier 

opmaken over de misdaden van Stalin. Chroesjtsjov gebruikte het in 1953. Beria wou zelfs de 

economie liberaliseren en de Duitse eenmaking toelaten. In bepaalde opzichten was hij dus een 

voorloper van Gorbatsjov (p. 35). Maar iedereen was bang van hem en Chroesjtsjov, Malenkov 

en Zjoekov organiseerden een complot tegen hem en lieten hem executeren. Fedorovski is 

kritisch over Chroesjtsjov: hij speelde een zeer actieve rol in de georganiseerde hongersnood 

van 1932-33 (met 5 à 8 miljoen doden) en in de terreur van 1936-37. Op zijn beurt werd hij het 

slachtoffer van een complot. Volgens Fedorovski was niet Brezjnev de organisator, wel de 

KGB. Brezjnev was wel tot ergere zaken bereid, nl. om het vliegtuig van Chroesjtsjov te laten 

neerschieten of om hem te laten executeren, maar dat wou de KGB niet (p. 41-49). Fedorovski 

vermeldt niet dat Chroesjtsjov levenslang huisarrest kreeg.  Tijdens de eerste tien jaar van 

Brezjnev was de bevolking meer tevreden dan nu en de term ‘stagnatie’, die Gorbatsjov 

hanteerde voor het tijdperk van Brezjnev,  klopt volgens Fedorovski niet: er was meer 

vooruitgang dan tijdens de perestrojka (p. 66-67). In zijn laatste jaren namen de corruptie en de 

zwarte markt wel enorm toe in de vorm van illegale ateliers en dus illegale producten in de 

winkels en verschenen de eerste ‘rode’ miljonairs. Terug naar Gorbatsjov. Vanaf 1969 werd hij 

bevriend met de zeer invloedrijke KGB-baas Joeri Andropov, één van de vele Russische toppers 

met Joodse roots. Hij krijgt veel lof van Fedorovski, hoewel hij in 1956 meegewerkt had aan 

het neerslaan van de Hongaarse opstand en in 1968 aan de inval in Praag. In 1970 werd 

Gorbatsjov eerste secretaris van de partij in Stavropol (p. 52). Toen kreeg hij voor het eerst een 

fatsoenlijk huis en andere voordelen van de nomenclatura. Hij mocht zelfs op reis: in 1974 naar 

België, in 1975 naar West-Duitsland, in 1976 naar Frankrijk. In 1983 zag hij hoe de landbouw 

in Canada veel efficiënter was dan in zijn land en antwoordde hij in de Canadese 

parlementscommissies op alle vragen. Toen begon ook de samenwerking met Jakovlev, die toen 

ambassadeur was in Ottawa. In 1984 bezocht hij Thatcher, die op haar beurt Reagan 

informeerde over deze nieuwe wind in het Kremlin. 

 

In 1982 kwam Andropov aan de macht, helaas slechts voor 7 maanden. De zieke Tsjernenko 

volgde hem op tot 10 maart 1985. Fedorovski beschrijft deze dag en de dag daarop van uur tot 

uur, met veel insider-informatie. Op 11 maart 1985 werd Gorbatsjov secretaris-generaal. 

Jakovlev zei tegen Fedorovski: “Hij heeft me nooit bedankt voor de hulp daarbij en hij kon zo 

goed liegen dat iedereen hem geloofde: de oude Reagan, de sluwe Mitterrand en ook Gorbatsjov 

zelf.” Hij was wel een topper in het sluiten van compromissen en hij kwam bewust onder de 

gewone mensen, wat andere partijleiders niet deden (p.106-107). Zijn supergeheime telefoon 

werd afgeluisterd door de CIA, die trouwens ook tijdens de staatsgreep van 1991 van alles op 

de hoogte was (p.110). Perestrojka en glasnost waren zeer goed bedoeld, maar ze verliepen te 

traag en ze leidden helaas tot een lagere productie van cement, kolen, spoorwegmateriaal, 

tractoren, kunstmest (p. 120). De anti-alcohol-campagne ging in tegen de traditie van de Russen 

en maakte Gorbatsjov zeer impopulair (ze noemden hem secretaris-mineraal) en leidde ook tot 
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vele doden omdat de Russen zelf wodka gingen stoken. In zijn buitenlandse politiek was de 

ommekeer het grootst: geen nucleaire proeven meer, terugtrekking uit Afghanistan, einde aan 

de Koude Oorlog, de Muur en de bezetting van Oost-Europa, vrij verkeer van personen, 

inclusief voor de Joden, die met 1 miljoen naar Israël trokken en de Russische Duitsers, die 

naar het herenigde Duitsland trokken. In Rusland oordeelt men daar nu heel negatief over: ze 

noemen hem een verliezer over de hele lijn (p. 131-132). Ook het feit dat zijn vrouw zoveel 

invloed had, werd slecht aanvaard (p. 135-145). Dan had hij nog eens zware pech met de 

ontploffing van Tsjernobyl, de te lage olieprijzen, de opstanden in Kazachstan (december 

1986), in de Baltische landen (1987 e.v.), Oekraïne en Armenië (om Nagorno-Karabach), de 

stakingen in de olie-industrie en van de mijnwerkers, van wie de levensverwachting 47 jaar was 

(p. 161). Door die stakingen was er geen verwarming en technische werkloosheid in andere 

sectoren. Bedrijfsleiders kregen financiële onafhankelijkheid en profiteerden daarvan om 

miljonair te worden en geld naar het buitenland over te hevelen: 110 miljard $ in 1988-89. 

In augustus 1989 maakte Gorbatsjov een einde aan de Brezjnev-doctrine: hij weigerde binnen 

te vallen in Polen, toen Solidarnosc daar de verkiezingen won. Meer dan 100.000 Oost-Duitsers 

vluchtten naar West-Duitsland. Thatcher werd ongerust, Mitterrand, Lubbers, de KGB en het 

leger waren ronduit tegen een Duitse hereniging (p. 167-168). De KGB en het leger wilden 

militair ingrijpen. Gorbatsjov twijfelde, maar Jakovlev en Raïssa overtuigden hem om niet in 

te grijpen. Het Oostblok, dat altijd de indruk had door de SU uitgebuit te worden, kostte jaarlijks 

40 miljard roebel. Ook die economische factor speelde een rol in het vrijlaten. Gorbatsjov 

rekende ook op veel financiële hulp van Kohl: hij vroeg 60 miljard DM, deels voor de 300.000 

Russische soldaten en hun gezinnen die in de DDR woonden plus de KGB-ers zoals Poetin en 

zijn gezin (p. 170-173). Op 7 oktober 1989 vierde de DDR haar 40ste en laatste verjaardag. 

Gorbatsjov liet de oude stalinist Honecker vallen met zijn uitspraak: “Het leven bestraft hen die 

te laat komen.” (p. 172). En in de nacht van 8 op 9 november 1989 stapten de Oost-Duitsers 

door de Muur. 9 november was al een symbolische dag: in 1918 viel dan het Tweede Rijk, in 

1938 vond dan de Kristallnacht plaats. De KGB was razend op Gorbatsjov en plande toen al 

zijn staatsgreep van 1991. In november-december 1989 sneuvelden alle Oost-Europese 

communistische regimes. De publieke opinie heeft Gorbatsjov nooit vergeven dat hij de SU 

herleid heeft tot de grenzen van 1939 (p. 174). 

 

Fedorovski somt de namen op van de politici die aan Gorbatsjov beloofden dat de NAVO geen 

inch zou oprukken naar het oosten: Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates (CIA), Mitterrand, 

Thatcher, Major, Hurd, Wörner (NAVO). De NAVO was dit snel vergeten: al in 1990 werden 

Hongarije, Polen en Tsjecho-Slowakije uitgenodigd om lid te worden. En in 1994 besliste Bill 

Clinton om de organisatie uit te breiden naar het oosten (p. 175-177). Bij de 1 mei-parade van 

1990 werd Gorbatsjov uitgefloten door de massa op het Rode Plein. Hij moest de eretribune 

verlaten. Jeltsin daarentegen, die in 1987 Raïssa had aangevallen, werd steeds populairder door 

zijn vulgair gedrag (p. 194-195). In december 1990 stichtten Fedorovski, Jakovlev, 

Sjevardnadze en Sobtsjak de ‘Beweging voor de democratische hervormingen’, om zich te 

verzetten tegen de conservatieven in de CPSU en in de KGB. Fedorovski stopte dan als 

promotor van de perestrojka in Parijs en als diplomaat. Gorbatsjov liet hen afluisteren en 

schaduwen (p. 204-207).  De ‘Beweging’ was goed bedoeld, maar werd geen succes. In januari 

1991 viel de KGB binnen in de Baltische landen om de regeringen omver te werpen. Gorbatsjov 

ondernam niets en strafte niemand. Jeltsin vroeg zijn ontslag en erkende de soevereiniteit van 

die landjes. Op 12 juni 1991 won Jeltsin vlot de Russische presidentsverkiezingen met 45 

miljoen stemmen op 106 miljoen (p. 210). Fedorovski vernam dan van een kolonel (Boris, een 

Armeniër) dat de KGB een staatsgreep voorbereidde (p. 211). Hij meldde dat aan Jakovlev, die 

Gorbatsjov verwittigde. Deze reageerde hautain en vertrok toch op vakantie, één van zijn 

grootste vergissingen, zoals hij later toegaf. Nooit was een staatsgreep zo aangekondigd als 
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hier: Jeltsin, Jakovlev, Gorbatsjov, Fedorovski, de CIA wisten het al weken. Voor Gorbatsjov 

en zijn aanhangers waren al plaatsen vrijgemaakt in de Moskouse gevangenis van Lefortovo 

(p.211-215). Fedorovski geeft een gedetailleerde beschrijving van het verloop van de 

staatsgreep van 18-19 augustus 1991 en van de manier waarop Jeltsin hem beëindigde. Ook de 

vrouw van defensieminister Jazov speelde hierbij een rol door haar man te verbieden om op de 

menigte te laten schieten (p. 220-234). Op 21 augustus kwam Gorbatsjov terug in Moskou. De 

auteur vermeldt niet dat een grote massa hem toejuichte, maar dat hij meteen met zijn vrouw 

naar het ziekenhuis trok. Die had tijdens de coup een hartaanval gekregen. Op Kerstmis 1991 

trad hij af als president en gaf hij de documenten van het pact tussen Stalin en Hitler en van de 

massamoord in Katyn door aan Jeltsin. Hij eiste wel een salaris van president, een appartement, 

datsja en auto’s. Fedorovski zegt niet wat hij kreeg, alleszins een datsja buiten Moskou. In 1999 

stierf Raïssa aan leukemie in Münster. 

 

De schrijver stelt de vraag of het Sovjetsysteem crimineel was en vernietigd moest worden. Hij 

zegt van wel en erkent dat dit een moedige prestatie van Gorbatsjov was. Hij beweert dat Poetin 

de verdwijning van de SU de grootste geopolitieke ramp van de 20ste eeuw noemde (p. 236). 

Dat klopt niet helemaal: Poetin zei: “Een heel grote catastrofe.”  Fedorovski verwijt de 

Amerikanen dat ze permanent spioneerden en in 1996 Jeltsin opnieuw aan de macht brachten 

(p. 236-237). Jeltsin had toegelaten dat een aantal Russen miljardair was geworden en miljarden 

uit het land hadden gesluisd.  Fedorovski eindigt als volgt: “Gorbatsjov was de eerste Russische 

leider die niet seniel was geëindigd, geen bloed had vergoten en de grote acteur was van een 

tragedie van hoop.” (p. 242). 

 

Beoordeling 

Fedorovski heeft een biografie samengesteld met veel kennis van zaken en met veel informatie 

als bevoorrechte getuige aan de top. Een roman is het niet, de titel kan misleidend zijn.  De 

biografie van William Taubman uit 2017 is veel uitgebreider (974 p.), maar hij stond niet op de 

eerste rij bij de gebeurtenissen. Fedorovski vertelt ook meer over Beria, Chroesjtsjov en (zijn 

baas) Brezjnev. Hij heeft ook in het Frans een zeer rijke woordenschat. Als lezer hou je er best 

een woordenboek bij. Het is ook niet enkel een biografie van Gorbatsjov, maar van heel zijn 

tijdperk. Er staan veel eigennamen in, maar een register ontbreekt helaas. Een kaart is er ook 

niet bij: plaatsnamen zoals Tsjita en Fili moet je zelf opzoeken. Soms staat er een telfoutje in: 

1989 noemt hij “onze ans après Prague” (p. 165): dat moet 21 zijn. Een luttel detail in deze zeer 

boeiende lectuur. 
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(Recensie) Pieter Omtzigt, Een nieuw sociaal contract (Prometheus 2021). ISBN 

9789044648058, 222 pp. €20,00. 

Mark Beumer 

 

In dit boek onderzoekt Tweede Kamerlid Pieter 

Omtzigt (CDA) hoe het vertrouwen van de burger 

in de overheid weer hersteld kan worden. Dit naar 

aanleiding van de Kindertoeslagenaffaire- of 

schandaal, waardoor talloze ouders jarenlang 

onterecht als fraudeur zijn aangemerkt. In dit 

boek zal Omtzigt betogen dat de bestaande 

instituties vernieuwd moeten worden door een 

vernieuwing van de checks-and-balances. Dit 

vraagt om een andere mentaliteit van overheid én 

burger. De structuur van onze rechtsstaat moet 

worden gedeconstrueerd en opnieuw moet 

worden opgebouwd. Omtzigt zal een aantal 

voorstellen doen om deze doelen te bereiken. Dit 

boek is tot stand gekomen met medewerking van 

Welmoed Vlieger, filosofe en columniste. 

 

Het bestaat uit een woord vooraf, zes delen, een 

epiloog, woord van dank, notenapparaat en 

personenregister. 

 

In zijn “Woord vooraf” legt Omtzigt direct de 

vinger op de zere plek. Lange tijd dachten wij dat 

Nederland af was en wij voortaan andere landen 

op hun fouten konden wijzen, maar niets bleek 

minder waar dan dat. In verloop van tijd zijn diverse instituties geërodeerd en hebben 

belangrijke instellingen de binding met de burger verloren, waardoor traditionele taken van 

overheid en samenleving zijn verwaarloosd. Omtzigt noemt de transfer van volkshuisvesting 

naar woningmarkt een concreet voorbeeld, waarbij starters zo goed als nul kans hebben om een 

woning te bemachtigen. Een ander voorbeeld is het stikstofprobleem, waarvoor bepaalde 

rijtijden zijn ingegeven om dit te beperken, allemaal gebaseerd op theoretische modellen, die 

niet ingaan op kernvragen, zoals of je als gezin nu echt rond kan komen. Terecht zegt Omtzigt 

dat de gewone arbeiders in fabrieken, scholen en ziekenhuizen zijn verdwenen in ons 

perspectief. Politieke partijen zijn getransformeerd tot machtsmachines, waar onvoldoende 

tegenmacht is geconstrueerd en er zo talloze problemen zijn ontstaan. Ook de rechterlijke macht 

en de ombudsman hebben steken laten vallen en bepaalde zaken niet willen zien, zoals met het 

toeslagenschandaal. De rechterlijke macht had de Belastingdienst bijvoorbeeld al veel eerder 

moeten stoppen. Talloze gezinnen waren jarenlang onzichtbaar in beleidsplannen en 

economische modellen, maar het meest erge is dat zij onzichtbaar waren in media. Eenmaal 

zichtbaar, blijkt hoezeer de gezinnen hebben moeten vechten voor zelfbehoud, erkenning en 

eerherstel de bij de Belastingdienst, rechters. Pieter Omtzigt en Renske Leijten (SP) en in 

mindere mate Farid Azarkan (DENK) hebben deze doofpot aan het licht gebracht. Omtzigt stelt 

daarom een nieuw sociaal contract voor, waarbij bepaalde institutionele blokken worden 

vervangen door een overheid en rechtsstaat, waarin het soms mis gaat, maar waar de burger wel 

echt gehoord wordt door diezelfde overheid. De gewone mens moet centraal staan. Deze 
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opmerking is alleen al terecht als we kijken naar wat democratie betekent, namelijk vanuit het 

Grieks: dēmos kratein ofwel het volk regeert. 

 Niet alles komt aan bod. Zo komen Europa en de Europa aan bod als het referentiekader 

van waaruit Omtzigt zijn casus beschrijft en gaat hij niet in op corona en migratie. Omtzigt 

biedt de lezer ook zijn biografie, zijn levensverhaal, maar laat dit liever over aan filosofe en 

columniste Welmoed Vlieger die Omtzigt zal interviewen. Dit zal in deel I gebeuren. In deel II 

vertelt Omtzigt dan over de Europese situatie die hem de ogen deed open voor de problemen in 

Nederland. In deel III bespreekt Omtzigt divers modellen die in Nederland gebruikt en welke 

problemen deze veroorzaakt hebben. In deel IV bespreekt Omtzigt de toeslagenaffaire en diens 

gevolgen voor de rechtsstaat, gevolgd door een verdere analyse in andere sectoren van onze 

samenleving in deel V. Tenslotte biedt Omtzigt in deel VI diverse oplossingen voor dit 

probleem, namelijk een nieuw sociaal contract en hoe wij hiertoe moeten komen. 

 

In Deel I “Over Pieter Omtzigt” wordt Omtzigt dus geïnterviewd door Welmoed Vlieger. In het 

eerste deel van dit hoofdstuk vertelt Omtzigt over zijn studietijd en promotietraject (1992-2002) 

dat hij in Florence en Kopenhagen heeft uitgevoerd. Uiteindelijk is hij gepromoveerd op 

theoretische modellen en hoe zij uitwerken in de praktijk, waarbij is onderzocht welke 

variabelen wel of niet zijn meegenomen voor de uitkomst van die toepassing op modellen. 

Oftewel, de concepten ervaring en verwachting zijn onvoldoende meegenomen. Hier hadden 

de concepten Erfahrungsraum en Erwartungshorizont van begripshistoricus Reinhart 

Koselleck ook uitsluitsel kunnen geven.17 Hierna bevraagt Vlieger hem over zijn eerste termijn 

in de Tweede Kamer (2003-2007), waarbij Omtzigt ervoor koos woordvoerder Pensioenen te 

worden, wat hem op veel hoongelach kwam te staan. Omtzigt vond dat echter helemaal niet 

raar en vond dat mensen recht hadden op een eerlijk nabestaandenpensioen. Hierbij lag op de 

achtergrond de gedachte dat wanneer iemand voor 65 overlijdt, de partner bijna niets ontvangt, 

terwijl overlijden na 65 een heel redelijk pensioen opleverde. Zijn keuze voor het CDA werd 

namelijk ook geïnstigeerd om de VUT af te schaffen. Daarnaast is voor hem het katholicisme 

een inspiratiebron, maar zul je hem zelden of nooit uit de Bijbel horen citeren. Uiteindelijk heeft 

Omtzigt zijn maidenspeech ook over het nabestaandenpensioen gehouden. Een andere casus 

was het zogenaamde havenpensioen uit 2007, waardoor er met een bepaalde truc geld uit het 

vermogen van het pensioenfonds van de Rotterdams haven werd gehaald. Het Pensioenfonds 

voor de Vervoer- en Havenbedrijven (PHV) was ondergebracht bij verzekeraar Optas die in 

maart weer door Aegon werd overgenomen. Alleen werden die pensioengelden niet besteed aan 

de havenwerkers, maar kwamen in een fonds terecht. Dat geld werd vervolgens gebruikt door 

Aegon en Optas om de kunsten te sponsoren, terwijl dat geld daarvoor helemaal niet bedoeld 

was. Het ging om een paar honderd miljoen euro. Uiteindelijk heeft Omtzigt met collega’s de 

wet kunnen aanpassen, maar niet zonder strubbelingen en conflicten. Tenslotte komt zijn 

huwelijk met de Ayfer Koç aan bod, die als kind moest vluchten uit Turkije, omdat zij Syrisch-

orthodoxe christenen waren. Door een bezoek aan 1e-2e eeuwse kloosters in Mardin op de grens 

van Turkije met Syrië en Irak, leerde Omtzigt veel over deze teruggetrokken 

kloostergemeenschappen. Omtzigt hamert hierbij op het belang van Constantinopel (voorheen 

Byzantium) tot 1492 en het grote belang van het oosters christendom.18 Hierbij gaat Omtzigt 

ook in op de religieuze transformatie in Turkije naar een land met als het ware een islamitische 

theocratie, waarbinnen andere religies weinig of geen plaats hebben. Hij verwijst hierbij naar 

de Armeense Genocide van 1915, alsook de omvorming van kerken naar moskeeën als 

voorbeeld van rituele dynamiek. Een van de kloosters die Omtzigt en zijn vrouw bezochten, 

was het Mor Gabriël-kloosters, waarvoor Omtzigt later nog in 2012 een initiatiefnota had 

 
17 Mark Beumer, ‘Reinhart Koselleck, begripshistoricus (1923-2006)’, in: Kleio-Historia, nr. 6. (2017) 10-19. 
18 Zie hiervoor Mark Beumer (Recensie) Herman Teule en Alfons Brüning (red.), Handboek Oosters Christendom 

(Peeters 2018) in: Kleio-Historia, nr. 11. (2020) 11-23. 
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geschreven, zodat zij niet langer werd lastiggevallen door de overheid, die op hun bezittingen 

uit was, zoals de grond. In 2012 is daar een boek over geschreven, namelijk The Slow 

Disappearance of the Syriacs from Turkey and of the Grounds of the Mor Gabriel Monastery. 

Tot slot zet Omtzigt zich in om de ISIS-genocide erkend te krijgen, waarbij talloze christenen, 

Jezidi’s en niet-soennitische moslims werden vermoord. Op dit moment schrijft Omtzigt hier 

een rapport over, specifiek over de vraag hoe moslimextremisme- en terrorisme binnen de 

maatstaven van de mensenrechten bestreden kan worden.  

 Tussen 2010 en 2012 volgde een tijdelijke time-out, doordat VVD ging samenwerken 

met CDA en PVV als gedoger, maar waarbij het CDA niet genoeg stemmen kreeg. Omtzigt 

bleef toch de politiek volgen, onder andere door zijn rapport over klokkenluiders. Anderzijds 

was hij druk met lezingen en het genieten van zijn net geboren dochter Noa. Vervolgens werd 

hij toch bevraagd over de nieuwe Bijstandswet, waarop Omtzigt terecht forse kritiek uitte en 

die de burger hard zou raken als die in de huidige vorm zou worden aangenomen. Uiteindelijk 

werden de scherpe randjes eraf gehaald, maar bleef het toch nog een harde wet. 2012 markeerde 

vervolgens de liminale fase van parlementariër naar volksvertegenwoordiger, waarbij Omtzigt 

met 39 voorkeursstemmen gekozen. Hij besloot het mandaat bij de kiezer te halen. In de 

Grondwet wordt namelijk niets over partijen en Kamerleden gezegd. Wat hierbij nog opvalt is 

zijn opmerking hoelang het duurde voor hij door had, hoe je het kabinet moest controleren. Dat 

is zorgwekkend en ondermijnt de controlerende functie van Kamerleden. Vervolgens worden 

drie schandalen besproken. Als eerste de corruptie binnen de Raad van Europa in relatie tot het 

wegkijken bij de schending van mensenrechten in Azerbeidzjan, door middel van omkoping. 

Door het vasthouden aan een harde lijn met ondervragen en hoorzittingen, heeft het recht 

uiteindelijke gezegevierd en zijn talloze parlementariërs geschorst. Het tweede schandaal was 

de moord op de Maltese journaliste Caruana Galizia, waarvoor Omtzigt als rapporteur werd 

aangesteld. Hij moest onderzoeken hoe dit had kunnen gebeuren en wie erbij betrokken waren. 

Uiteindelijk bleken de president en andere kabinetsleden betrokken, die uiteindelijk allemaal 

zijn afgetreden. Ook hier heeft Omtzigt veel tegenwerking gehad en zelfs een motie van 

wantrouwen die in grote meerderheid werd verworpen. Tenslotte noemt Omtzigt IJsland en de 

Oekraïne, waar van alles mis was, bijvoorbeeld met het bankenstelsel. Al deze ervaringen 

hebben de politieke antenne van Omtzigt verscherpt om in Nederland gedetailleerd onderzoek 

te doen naar het toeslagenschandaal, waar hij vervolgens over uitweidt. Deze affaire begon in 

2014 toen advocaat Eva González Pérez van haar man, Ahmet Gökçe een brief van de 

Belastingdienst kreeg dat de kinderopvangtoeslag van 157 gezinnen per direct werd stopgezet 

zonder reden. De ouders moesten alle toeslagen terugbetalen in een keer, zonder 

betalingsregeling. Al snel bleek dat nog meer ouders getroffen waren. De Belastingdienst 

weigerde in te gaan op te vragen, wat later bewust beleid was. Pérez heeft uiteindelijk de 

Ombudsman om een onderzoek gevraagd, waarbij in het najaar van 2017 naar buiten kwam dat 

de Belastingdienst fout zat. Pieter Omtzigt ging samenwerken met Renske Leijten (SP) en de 

journalisten Jan Kleinnijenhuis van Trouw en Pieter Klein van RTL Nieuws. Deze 

samenwerking was volgens Omtzigt cruciaal om de waarheid boven tafel te krijgen. Pas in 2019 

werd duidelijk dat 25.000 gezinnen getroffen waren. De Belastingdienst had dus veel te streng 

gecontroleerd, waarbij diens oorzaak in het actuele verleden ligt. Zij wilde malafide 

kinderopvanginstellingen bestrijden, maar pakten de ouders aan, in plaats van de bureaus. De 

Belastingdienst lette op alles en hield zelfs zwarte lijsten bij. 

 De gevolgen voor deze ouders waren desastreus. Ze waren voorgoed geregistreerd als 

fraudeur, hun huwelijken, gezondheid en sociale leven en status waren vernietigd. De 

rechterlijke macht faalde door heel lang mee te gaan met de Belastingdienst. Pas in 2019 kwam 

het besef dat de Belastingdienst zichzelf niet aan de wet hielden. Ondertussen hadden Omtzigt, 

Leijten en Azarkan om informatie gevraagd over ambtsmisdrijven en politici. Zij werden 

terstond duidelijk gemaakt dat dit onacceptabel was. Echter had de hoogste baas van het 
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Ministerie van Financiën al onderkend dat er fouten gemaakt waren. Al die tijd had hij stukken 

achtergehouden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook niks gedaan, waardoor de 

registratie van ouders als fraudeurs dus overal terechtkwamen. De enige oplossing is een 

herijking van de rechtsstaat door middel van een nieuw sociaal contract. Het kabinet is er 

uiteindelijk om afgetreden met Wiebes als enige minister die demissionair niet doorging. Ook 

Lodewijk Asscher is als partijleider van de PvdA teruggetreden. 

 

In Deel II “Europa” richt Omtzigt zich op zijn referentiekader, namelijk Europa. Omtzigt citeert 

eerst Francis Fukuyama die in zijn boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens had 

betoogd dat de liberale democratie de meest aantrekkelijke democratie was, nu dictatoren en 

het volkscommunisme waren verslagen. Al snel bleek zijn ongelijk en was duidelijk dat de 

democratische rechtsstaat juist in toenemende mate afbrokkelde. Dit probleem leidt volgens 

Omtzigt tot kritische vragen over Europa. Is zij nog houdbaar? Bestaan Europese waarden nog? 

Heeft Europa nog toekomst en zo ja, op welke manier? Omtzigt maakt deze vragen duidelijk 

aan de hand van de protestrede van prof. dr. Rudolph Cleveringa (1894-1980), die hoogleraar 

Rechtsgeleerdheid was en het opnam voor zijn net ontslagen joodse collega prof. dr. Eduard 

Maurits Meijers (1880-1954). Dit kwam Cleveringa duur te staan. Hij werd opgepakt en kon 

zijn vrouw en kinderen geruime tijd niet zien, maar hij wist dat meebewegen met de bezetter 

niks zou opleveren. De vraag nu is wat wij kunnen leren van Cleveringa in relatie tot de 

problematiek met Europa en de Europese Unie. De huidige Europese Unie is geëvolueerd vanuit 

eerdere Europese samenwerkingsverbanden als de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal 

en de Europese Economische Gemeenschap. Hoewel men tot doel had om samen de vrede te 

bewaren middels de Verenigde Naties en de Raad van Europa, pakte het in werkelijkheid heel 

anders uit. Rusland bijvoorbeeld heeft de Krim ingelijfd en ook Turkije neemt het niet zo nauw 

met de rechtsstaat, maar echt optreden doet en kan de EU niet. Er is geen Europees leger en 

men heeft deze landen op hun beurt ook weer nodig, zoals met vluchtelingen en de balans in 

het Midden-Oosten. Een persoonlijke vraag van de recensent richt op het vetorecht, wat veel 

goede plannen tegenhoudt. De vraag is of dit nu niet eens moet worden afgeschaft? Wat we nu 

van Cleveringa en Winston Churchill kunnen leren, is dat je trouw moet blijven aan je eigen 

principes. Volgens Churchill faalde daardoor de Volkenbond. Dit leidt tot de vraag of Europa 

(hier wordt de EU bedoeld) nog wel trouw is aan zijn eigen idealen. Omtzigt noemt het 

probleem van een staatsgreep in Griekenland uit 1967, waarbij Europarlementariër Max van 

der Stoel zijn leermeester Cleveringa volgde en een kritisch rapport over Griekenland schreef, 

waardoor Griekenland uiteindelijk zelf uit de Raad van Europa stapte. Zo bleef de Raad van 

Europa een te respecteren orgaan. Omtzigt merkt op dat de lidstaten zich steeds meer niet aan 

hun eigen (begrotings)regels houden en de vraag is waar de grens ligt, omdat anders uitholling 

van de Europese rule of law dreigt. Conclusie is dat Cleveringa’s protestrede twee belangrijke 

adviezen laat zien. Ten eerste moet het mogelijk zijn om afspraken te kunnen afdwingen over 

bijvoorbeeld de rechtsstaat en ten tweede moeten landen zich aan deze regels en afspraken 

houden. De grens moet worden getrokken bij de financieel-economische/monetaire ordening 

en bij de rechtsstatelijkheid. Tenslotte noemt Omtzigt nog vier andere regels die de EU moet 

volgen om goed te kunnen functioneren: vergroting van de openbaarheid, afleggen van 

verantwoording, bevorderen van participatie en het terugbrengen van wederkerigheid om als 

fundamenteel principe van democratische omgang om de geest weer in de fles te krijgen. 

 

In Deel III “Hoe modellen Nederland bepalen” kijkt Omtzigt naar modellen en 

modeluitkomsten en hoe zij het Nederlandse beleid bepalen en waarom de nadruk op deze 

modellen zo problematisch is. Omtzigt betoogt terecht dat modellen een abstracte weergave 

van de werkelijkheid zijn, maar niet de gehele werkelijkheid omvatten. In Nederland wordt bij 

diverse organisaties volop met modellen gewerkt, waarbij onvoldoende wordt nagedacht over 
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hoe die modellen in de praktijk uitwerken. We begrijpen steeds minder hoe deze modellen 

werken en wat hun tekortkomingen zijn. Hierdoor wordt regelgeving onnodig complex, 

bureaucratisch en onoverzichtelijk. Omtzigt neemt vervolgens een “oer-Nederlands” 

voorbeeld: het koopkrachtplaatje om dit te illustreren. Hierbij wordt een algemeen ideaalbeeld 

geconstrueerd om te laten zien wie er wel of niet op vooruit gaan. Vervolgens legt Omtzigt hoe 

ons belastingstelsel stelsel werkt aan de hand van allerlei kortingen, zoals de arbeidskorting in 

relatie tot je verzamelinkomen en wat je uiteindelijk netto overhoudt. Om hiervan gebruik te 

kunnen maken, moet je uiteraard wel weten hoe dit werkt en hoe je hier aanspraak op kunt 

maken. Vervolgens komen de toeslagen als huur- en zorgtoeslag aan bod in relatie tot het 

huishoudinkomen (schatting). Vaak moet je terugbetalen als blijkt dat het inkomen misschien 

gestegen is, waardoor je minder recht hebt op die toeslagen. Omtzigt richt hierna op de vraag 

hoeveel salaris je overhoudt als je €100 meer gaat verdienen. Hij neemt een alleenverdiener met 

twee kinderen als voorbeeld die in een huurhuis van €600 per maand wonen. Volgens een paar 

grafieken houdt het gezin €50,50 over van elke €100 die extra wordt verdiend, maar alleen als 

hij meer dan €105.736 verdient. Conclusie is dat in Nederland de middeninkomens de hoogste 

marginale tarieven verdelen en niet de topinkomens. Wat niet in het koopkrachtplaatje wordt 

meegenomen is de onzekerheid over het netto-inkomen. Omtzigt laat dit zien aan twee staatjes 

van een alleenstaande ouder en een alleenstaande eenverdiener die ongeveer hetzelfde 

verdienen en evenveel overhouden, terwijl de een gezin heeft met twee kinderen en de ander 

niet. Dat tast het draagkrachtbeginsel aan een heeft aantoonbaar effect op de koopkracht, 

waardoor starters niet gelijk een huis kunnen kopen. 

 Hoewel de politiek voorstellen kan doen ter verbetering, leggen politiek en pers 

belastingmaatregelen langs de arbeidsparticipatie en de ongelijkheid en de zogenaamde 

ginicoëfficiënt. Vanuit het rapport “kansrijk belastingbeleid” van het CPB worden alle 

voorstellen beoordeeld die slechts op twee punten worden gescoord: arbeidsaanbod en 

vermindering ongelijkheid. Dit leidt tot misleidende krantenkoppen dat er “morgen meer banen 

zijn” terwijl dat helemaal niet het geval is. Het is een mooi voorbeeld van what-if history. 

Omtzigt stelt dat een debat over modellen hoognodig is, omdat ook vaak input voor de modellen 

geheim wordt gehouden, waardoor ze niet reproduceerbaar zijn. Daarnaast wordt de output van 

modellen vaak onterecht als absolute waarheid gezien, ook als dit model keer op keer faalt bij 

het doen van voorspellingen. Hierbij merkt Omtzigt dat een kleine wijziging in de input, 

desastreuze gevolgen kan hebben. Concreet noemt hij het aantal ic-bedden dat nodig is in de 

corona-bestrijding, waarbij het RIVM er eerst vanuit ging dat de gemiddelde ic-opname 10 

dagen zou duren, wat later naar 23 is bijgesteld, waardoor er ineens 130% meer ic-bedden nodig 

waren. Vervolgens noemt Omtzigt het minimumloon en de wijzigingen daarin als ander 

voorbeeld van hoe met modellen wordt omgegaan. Hierna worden de “nationale kosten” van 

de klimaat- en energietransitie genoemd, waarbij bijvoorbeeld het PBL hun modellen geheim 

houdt en de kosteneffectiviteit naar de achtergrond verdwijnt. In zijn slotbeschouwing poneert 

Omtzigt dat Nederland moet beseffen dat modellen onvolledig zijn en soms onbetrouwbaar, 

wat tot verkeerde politieke keuzes met onbedoelde gevolgen leidt voor de maatschappij. 

Modellen moeten daarom onafhankelijk van de overheid worden opgesteld in volledige 

transparantie. Kritiek op modellen moet serieus worden genomen en worden verwerkt en het 

aantal denktanks moet snel worden verhoogd, om zo open mogelijke discussies te voeren op 

het gebied van klimaat, economie en sociale zekerheid. 

 

In Deel IV gaat Omtzigt dieper in op het toeslagenschandaal. Hierbij zegt Omtzigt dat de 

regering en de Tweede Kamer slecht uitvoerbare wetten hebben gemaakt, die aan twee kanten 

problemen opleverden: fraude en oneigenlijk gebruik versus de ingewikkeldheid van de 

regeling. Hierdoor had niemand meer goed zicht op hoe dit systeem nu eigenlijk werkte. 

Omtzigt classificeert drie groepen ouders die zijn getroffen: ouders die te maken kregen met de 
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hardheid van de regeling, ouders die te maken kregen met fraudejacht en ouders die het label 

opzet/grove schuld kregen. Hier speelde de aanduiding fraudeur een grote rol met grote 

gevolgen. Een kleine vergissing kon al leiden tot volledige terugbetaling in een keer, waarbij 

ook vaak beslissingen zijn genomen op basis van verouderde wetgeving. Hierbij wilde de 

regering niet uitleggen op welke wetsartikelen deze besluiten gebaseerd waren en loog de 

Belastingdienst over hun handelen en hield zij stukken achter. Er was hier geen sprake van een 

werkende rechtsstaat, waarbij actiegroepen en andere instellingen niets konden doen voor de 

gedupeerden. Men heeft tien jaar lang keihard gefaald. De Belastingdienst zelf is 

onbetrouwbaar. Adviezen via de Belastingtelefoon zijn niet rechtsgeldelijk en het melden van 

misstanden van klokkenluiders komt op vervolging te staan. Verder was het advies van Sandra 

Palmen-Schlangen, topjurist van de Belastingdienst/Toeslagen zeer belangrijk. Zij constateerde 

dat de Belastingdienst in de zaak CAF-11 zich laakbaar had opgesteld en de wet niet had 

nageleefd. De ouders moesten schadeloos worden gesteld, maar dit advies werd niet opgevolgd. 

Daarnaast faalde regering door niet in te grijpen, zoals Lodewijk Asscher die een noodbrief 

gewoon naast zich neer legde. Ook andere politici zeggen buikpijn gehad te hebben, maar niks 

wilde doen om in te grijpen of door te pakken. Ook de Tweede Kamer had gefaald, terwijl een 

motie van Richard de Mos (PVV) was aangenomen om terugvordering op te schorten bij 

ouders, waar de kinderopvanginstelling de Appelbloesem had gefraudeerd. Ook bij andere 

constateringen had de Kamer geen geluk, doordat regeringspartijen steeds tegen moties stemden 

die deze mensen moesten helpen. Steeds wordt ook het adagium opgevoerd dat iedereen de wet 

moet kennen opgevoerd. Dit is echter onrealistisch en onhoudbaar, en moet worden afgeschaft. 

Als de overheid zo graag wil dat elke burger de wet kent, bieden ze maar een gratis cursus 

wetskennis aan. Ook de Ombudsman kon door middel van een kritisch rapport uit 2017 de 

regering niet bewegen deze problemen op te lossen en ging liever in conflict, dan dat zij haar 

burgers hielp. De Belastingdienst loog verder over aangepaste procedures, terwijl dat helemaal 

niet zo was. Daarnaast heeft ook de Bestuursrechtspraak gefaald door beleid niet aan het 

evenredigheidsbeginsel te toetsen, waardoor dit harde beleid van de Belastingdienst jarenlang 

in stand werd gehouden. Verder is er veel onderzoek door externe commissies gedaan, waarvan 

de commissie-Donner opvalt die bestaat uit mensen die zelf bij Sociale Zaken en de Raad van 

State vandaan kwamen en conclusies trokken, die aantoonbaar haaks stonden op de memo-

Palmen. Maatschappelijke organisaties als BOINK waarschuwden wel, maar waren niet altijd 

on speaking terms met de regering en de media zag het probleem ook niet, op Trouw en RTL 

Nieuws na, omdat ze zelf te dicht bij de macht zaten. 

 Voorts noemt Omtzigt wederom de Tweede Kamer en haar rol als medewetgever en 

bespreekt daarbinnen zijn eigen rol als Kamerlid, waarbij Omtzigt zelf voor de wetgeving voor 

kinderopvang had voor gestemd. Hoewel hij later amendementen had ingediend bij de 

behandeling van de Bulgarenfraude, zijn deze allemaal verworpen. Omtzigt betreurt dat de 

commissie Rijksuitgaven is opgeheven die zo’n belangrijke taak vervulde. Ook de Eerste 

Kamer moet onderzocht worden, aangezien zij de wetsvoorstellen controleert en uiteindelijk 

dus is meegegaan in deze strenge wet. Het tweede deel van dit hoofdstuk richt op het probleem 

dat er nu alles aan werd gedaan om geen informatie vrij te geven. Hiertoe werd besloten over 

te gaan tot het stellen van Kamervragen, waarvoor er samen zo’n 1000 werden gesteld. Steeds 

werd niet of ontwijkend geantwoord en probeerde men informatievoorziening tegen te houden. 

Het is een schande voor de rechtsstaat dat dit soort corruptie in Nederland plaatsvindt. Ook 

Wob-verzoeken door eerder genoemde journalisten werden vaak vertraagd, waarbij uiteindelijk 

delen zwart of wit waren weggelakt. Getroffenen zelf mochten hun dossiers niet inzien of pas 

na grote druk, waarbij ook veel was weggelakt. Ook contact tussen ambtenaren en Kamerleden 

had kunnen helpen, maar dat heeft premier Kok met een oekaze strafbaar gesteld. Nu worden 

pas babystapjes gezet ter verbetering. Verder blijkt dat ministeries en andere instituties geen 

informatie wilden delen en dat ook Mark Rutte nog steeds niet door heeft dat zijn eigen 
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handelen bijdroeg aan het probleem. Zo worden er op Algemene Zaken geen notities en 

verslagen van gesprekken bijgehouden. Dat is eigenlijk ook vorm van fraude, kennisfraude. Het 

niet of onvolledig informeren van de Kamer heeft geleid tot een Haagse Bermudadriehoek: 

bewindslieden wisten lange niet tijd niet wat er speelde, wat kwam door de functionering van 

het openbaar bestuur en de wijze waarop keuzes over de inrichting zijn gemaakt. 

 

Deel V “Het toeslagenschandaal is geen incident” bespreekt diverse andere problemen die zich 

hebben voorgedaan, waardoor Omtzigt betoogt dat dit schandaal geen op zichzelf staand 

fenomeen is. Hij bespreekt onder andere Groningen en de gasboringen en aardbevingen, alsook 

andere kwesties die bij de Belastingdienst speelden. Ook de informatievoorziening aan het 

parlement is een structureel probleem. Mensen in Groningen moesten zeer lang wachten op 

vergoeding van schade, terwijl de overheid wel fors had geprofiteerd van het gas. Verder lieten 

medische keuringen bij het CBR lang op zich wachten, waardoor mensen lange tijd niet konden 

rijden. Ook met de leenbijstand bij bedrijven waren enorm veel problemen door keiharde 

terugvorderingen, wat de overheid ook pas laat erkende en pas laat ging rechtzetten. Van de 

regeling die werd getroffen, wist bijna niemand iets af, omdat het niet actief in de openbaarheid 

kwam. Een ander probleem betreft ouders die opgenomen moesten worden in een GGZ-kliniek 

of WLZ-instelling, waardoor de andere ouder geen kinderopvangtoeslag kreeg. Het heeft tien 

jaar geduurd om dit te corrigeren, namelijk pas in 2020. Een volgend probleem betreft de 

huurtoeslag in relatie tot laag of bijna geen eigen vermogen. Vragen hierover werden niet 

beantwoord, waardoor de regering naar de Tweede Kamer werd gehaald om antwoord te geven. 

Dit probleem is nog steeds niet adequaat opgelost. 

 Omtzigt concludeert dan ook terecht dat deze problemen niet incidenteel, maar 

structureel van aard zijn. De regering weet dat zelf ook donders goed, aangezien zij zelf ook 

vermoedens hebben waar burgers in grote problemen kunnen komen, zoals bij de 

participatiewet, de arbeidsongeschiktheidswetten en de fosfaatrechten. Vooral burgers en kleine 

bedrijven hebben hier last van in tegenstelling tot grote bedrijven. Het is ook zo dat 

subsidierelaties het uiten van kritiek belemmert, omdat anders de subsidie stopgezet kan 

worden. Iemand die zich hier niets van aantrok, was Rachel Imamkhan van PrisonLAW, die 

zich hardmaakte om de onschuldig veroordeelde Romano van der Dussen vrij te krijgen. Haar 

inzet werd niet in dank afgenomen en het ministerie van Buitenlandse Zaken oefende dan ook 

veel druk uit om te weten te komen met wie zij had gesproken, hoe en wat. Natuurlijk was, toen 

Romano vrijkwam, de relatie tussen PrisonLAW en het ministerie voorgoed verziekt. Wanneer 

er zich moeilijke politieke kwesties voordoen, blijkt het steeds moeilijker om informatie boven 

water te krijgen. Professor Voermans concludeerde dat er ruim zestig van zulke zaken zijn. 

Hierdoor moet de rechtsstaat herijkt worden in de vorm van een nieuw sociaal contract, wat 

Omtzigt in het laatste deel zal illustreren. 

 

Deel VI “Een nieuw sociaal contract” schetst dan ook deze voorstellen voor een beter en 

eerlijker werkende rechtsstaat. Omtzigt citeert Thomas van Aquino uit de 12e eeuw, waarbij 

deze pleit voor eerlijk recht, rechtvaardigheid voor elke burger ofwel ieder het zijne. Dit is weer 

gestoeld op het Romeinse recht, wat door de Romeinse keizer Justinianus in de 5e voor het eerst 

is gecodificeerd. In een samenleving behoren de gelijke rechten van de burger tegen de overheid 

beschermd te zijn en iedereen moet zich aan de wet houden: burgers, overheid en organisaties. 

De overheid ontleent haar macht aan die burgers, die overheid de mogelijkheid geven het land 

te besturen. Dit idee is weer gestoeld op de trias politica of driemachtenleer van Montesquieu: 

wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht die zelf weer worden gecontroleerd door checks-

and-balances. In Nederland is de wetgevende macht echter niet strikt gescheiden van de 

uitvoerende macht, omdat deze laatste ook wetgevende taken heeft. Dit machtsevenwicht is de 

laatste jaren dan ook behoorlijk aan het eroderen. Omtzigt concludeert dan dat de trias politica 
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op alle fronten heeft gefaald en een fundamenteel probleem heeft blootgelegd, namelijk: het 

functioneren van de rechtsstaat en daarmee het vertrouwen tussen overheid en burger. Omtzigt 

ziet dat de overheid nog steeds wegkijkt bij hun verantwoordelijkheid en is bang dat dit wel 

eens in een revolutie kan uitlopen, zoals we al vaker in de geschiedenis gezien hebben. Ik noem 

bijvoorbeeld het uitbreken van de eerste revolutie in Rusland in 1917, omdat tsaar Nicolaas 

geen oog had voor de slechte sociaal-economische positie van het volk. Omtzigt wil dus een 

nieuwe manier vinden voor hoe de overheid en de burger zich tot elkaar verhouden. De 

rechtsstaat moet opnieuw doordacht worden. Hij doet vervolgens een aantal voorstellen hiertoe. 

 Ten eerste is het in Nederland niet mogelijk dat rechters (nieuwe) wetten kunnen toetsen 

aan de Grondwet. Dat voorrecht is nu nog voorbehouden aan de Eerste en Tweede Kamer, maar 

door coalitiepartijen en hun regeerakkoorden is het recht van de burger niet voldoende 

gewaarborgd. Omtzigt pleit daarom voor de invoering van een Constitutioneel Hof die deze 

taak over kan nemen, zodat de burger beter beschermd is tegen de overheid. Hiervoor is een 

grondwetswijziging nodig. Wanneer het Constitutioneel Hof een wetsvoorstel afkeurt, kan er 

volgens hem beter inhoudelijk over gesproken worden. De opmerking over coalities en 

regeerakkoorden zet mij verder aan tot bepaalde overdenkingen. Zou het ook geen optie geen 

zijn om bij wetsvoorstellen regeerakkoorden los te laten, zodat zonder ideologische grondslag 

op de achtergrond wetten echt goed kritisch doorgrond worden? Een andere vraag in het 

verlengde hiervan is of politieke partijen met hun eigen ideologieën nog wel van deze tijd zijn? 

Hebben we liever geen zakenparlement, waarbij mensen met bepaalde kennis en ervaring in de 

Tweede Kamer komen die vrijelijk zonder bemoeienis van een partijideologie – zoals Omtzigt 

en Leijten nu – naar wetsvoorstellen kunnen kijken? 

 Ten tweede wil Omtzigt het kiesstelsel aanpassen, namelijk het invoeren van 

kieskringen, zodat niet alleen de elitaire hoogopgeleide elite in de Kamer kan komen. Deze 

vallen dan samen met de provincies, waardoor de band tussen kiezer en gekozene versterkt 

wordt, omdat de kandidaten nu weten dat zij hun mandaat in de provincies moeten halen. Via 

deze provinciale kieskringen komen dan 110 leden in de Kamer, waarbij de overige 40 op een 

landelijke lijst in de Kamer komen, waardoor er nog steeds een evenredige vertegenwoordiging 

is. Dit komt overeen met het Deense systeem. De vraag die Omtzigt hier niet beantwoordt is 

waarom er voor 110 gekozen zou moeten worden en wat de overige 40 leden dan moeten gaan 

doen. Dit is helaas onduidelijk. Een ander onderliggend probleem dat Omtzigt hier ook niet 

behandelt, is de bereidheid van burgers om te gaan stemmen. Provincies zijn groot en mensen 

zijn vaak lokaal georiënteerd op hun dorp of stad en misschien hun regio, maar provinciaal is 

iets anders en verschilt ook per provincie. Zo hoor je Friezen en Limburgers veel vaker deze 

identiteit bevestigen, dan bijvoorbeeld Gelderlanders, waarover prof. dr. Dolly Verhoeven – 

hoogleraar Gelderse geschiedenis – van de Radboud Universiteit, een groot project leidt, wat 

moet leiden tot een nieuwe geschiedenis van Gelderland. Maar ook hier is het de kunst om de 

burger hier warm voor te maken.19 Hier is dus nog meer nodig om dit succesvol te maken. 

 Ten derde noemt Omtzigt dat Nederland een volksvertegenwoordiging nodig heeft, die 

haar taken serieus neemt, zoals het controleren van de regering en het maken van wetten. Hierbij 

is het belangrijk dat wetsvoorstellen voortaan – met name grote – artikelsgewijs behandeld 

worden, zodat problemen eerder en sneller verholpen kunnen worden. Ook kunnen nota’s van 

wijzigingen en amendementen helpen om dit beoordelingsproces in betere banen te leiden. 

Verder moet de commissie Rijksuitgaven terugkomen, die beoordeelde of collectieve middelen 

rechtmatig en doelmatig besteed werden. De controle van wat de regering jaarlijks uitgeeft is 

hoognodig. Fracties keuren vaak wetsvoorstellen op hoofdlijnen goed, maar zien dan 

belangrijke details over het hoofd, die juist een funeste werking kunnen hebben. Tenslotte is 

 
19 https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/weblog/413-hoogleraar-dolly-verhoeven-over-het-verhaal-van-

gelderland?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW-Yh1ZzXNRn1wUwZMJ9_ZyNrnkCLTwkZEABi5b-

vAFAnEqH4aXkrGsaAgn1EALw_wcB (1-3-2021). 

https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/weblog/413-hoogleraar-dolly-verhoeven-over-het-verhaal-van-gelderland?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW-Yh1ZzXNRn1wUwZMJ9_ZyNrnkCLTwkZEABi5b-vAFAnEqH4aXkrGsaAgn1EALw_wcB
https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/weblog/413-hoogleraar-dolly-verhoeven-over-het-verhaal-van-gelderland?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW-Yh1ZzXNRn1wUwZMJ9_ZyNrnkCLTwkZEABi5b-vAFAnEqH4aXkrGsaAgn1EALw_wcB
https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/weblog/413-hoogleraar-dolly-verhoeven-over-het-verhaal-van-gelderland?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCXARIsACTePW-Yh1ZzXNRn1wUwZMJ9_ZyNrnkCLTwkZEABi5b-vAFAnEqH4aXkrGsaAgn1EALw_wcB
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het nodig dat Nederlandse parlementariërs Europese wetgeving goed volgen, en met name wat 

dit voor Nederland betekent. De afdracht aan de EU is gering, maar Europese wetgeving heeft 

natuurlijk grote invloed op het Nederlandse beleid door de dynamiek tussen het 

intergouvernementele en supranationale systeem. 

 Ten vierde heeft men betere rechtsbescherming nodig, met name in het bestuursrecht. 

Ouders werden niet verteld welke stukken zij nodig hadden bij de bestuursrechter en zaken 

werden soms pas na een goed jaar opgepakt. Ook de regering zag pas laat in dat zij actie moest 

ondernemen, zoals het oprichten van een commissie die deze zaken eens goed onderzocht. Hier 

komt nog bij dat dit soort zaken niet via het bestuursrecht behandeld moeten worden, maar via 

het belastingrecht. Tenslotte dient de bestuursrechter robuust te zijn, zodat deze is opgewassen 

tegen een instantie dat bewust stukken achterhoudt, waardoor mensen onterecht een rechtszaak 

verliezen. Ten vijfde dient er een goed benaderbare ambtelijke dienst te komen, waarbij brieven 

wordt ondertekend met telefoonnummer en email, waarvan de burger gebruik kan maken. 

Verder is het belangrijk dat brieven in voor ieder begrijpelijk Nederlands geschreven zijn en 

moeten misstanden sneller aan het licht kunnen komen, wat mogelijk is door een betere 

bescherming van klokkenluiders. Nu is het nog zo dat wanneer er iets mis gaat, het erg moeilijk 

is dit recht te zetten en dat moet veranderen. Ten zesde pleit Omtzigt voor beter extern toezicht 

en onderzoek, wat door onafhankelijke instituties gedaan moet worden en waarbij de minister 

of het ministerie niet de onderzoeksvraag kan gaan formuleren, of haar eigen ministerie kan 

onderzoeken. Onderzoekers moeten zo beter beschermd worden tegen politieke druk. Hier is 

nu een voorstel voor in behandeling. Het is de Tweede Kamer die het onderzoek moet leiden 

en in overleg met elkaar de onderzoeksvragen moet samenstellen. Tevens moet er een 

belastingombudsman komen. Ten zevende pleit Omtzigt voor een levendig en onafhankelijk 

maatschappelijk middenveld, zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen die los van de 

overheid worden opgericht. Dan zijn de leken de baas in plaats van de bestuurders. Deze 

instellingen zouden dan ook geen subsidie meer moeten verwerven van de overheid, wat moet 

leiden tot vrijstelling van fiscale aspecten. Dit is het meest kwetsbare onderdeel van het nieuwe 

sociaal contract, omdat burger hier echt tegenwicht kan bieden. Goede doelen moeten 

vervolgens kritisch beschouwd en beoordeeld worden. Verder is een vrije onafhankelijke pers 

cruciaal voor een goed werkende democratie, waarbij de pers niet door het buitenland bestuurd 

moet worden. De pers moet vrijelijk de politiek kunnen beschouwen. Buitenlandse subsidies 

zijn ook niet wenselijk, omdat zij invloed op de pers kunnen uitoefenen. Als achtste noemt 

Omtzigt het serieus nemen van grondwettelijke taken als onderwijs, huisvesting en 

bestaansminimum. Dit moet dus uitgaan van de burger en niet van modellen, wat om de twee 

jaar geëvalueerd moet worden en vervolgens kan worden bijgesteld. Verder moeten er snel 

nieuwe woningen gebouwd worden, omdat de woningnood onvoldoende is aangepakt en men 

nu soms in vakantiehuisjes moet wonen. Qua onderwijs moet de leesvaardigheid verbeterd 

worden, met name bij 15-jarigen. Ook de achterstanden door corona moeten worden aangepakt. 

Als docent Geschiedenis wijs ik op de eigen mogelijkheden van leerlingen. Alle scholen werken 

met een leerlingvolgsysteem, zoals Magister waarin de docent studiewijzers, opdrachten en 

materiaal kan plaatsen, waar de leerlingen gewoon bij kunnen. Leerlingen kunnen verder 

videobellen via Whatsapp, Zoom of een ander forum om met elkaar of de docent te kunnen 

overleggen. Ook mailen en bellen behoort hiertoe. Tenslotte kan de leerling zelf het studieboek 

doornemen en vast vooruit werken, waarbij de docent antwoordmodellen in de elektronische 

leeromgeving kan plaatsen. Als negende wil Omtzigt minder planbureaus, modellen, meer 

mensen en denktanks. Deze denktanks zijn vooral bij de overheid nodig voor de toestand van 

de rechtsstaat bijvoorbeeld. Ik denk dan aan wetenschappers die zich hierover onafhankelijk 

buigen en waar de regering iets mee moet doen. Advies van een denktank mag niet vrijblijvend 

zijn. Modellen moeten voortaan open zijn en openstaan voor kritiek op die modellen en 

uitkomsten, waarbij dus veel meer aandacht moet zijn voor ervaring en verwachting, doel en 
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werkelijkheid, verandering en continuïteit, bedoelde en onbedoelde gevolgen, korte- en 

langetermijneffecten. Historici zijn hier met name geschikt voor. De Algemene Rekenkamer 

beoordeelt achteraf wat de gemaakte kosten zijn en stelt hiervoor definities vast. Terecht zegt 

Omtzigt dat als je echt beleid wil bepalen, je eerst definities en modellen moet maken. 

Inderdaad, alles valt of staat met hoe je iets definieert. Denk aan belangrijke concepten als 

rechtsbescherming, democratie en rechtsstaat. Je moet eerst weten wáár je het over hebt, 

voordat je ermee gaat werken natuurlijk. 

 Als tiende wil Omtzigt een goede informatiehuishouding en openheid over informatie. 

Als dit niet op orde is, kun je geen goede besluiten nemen, die dan weer desastreuze gevolgen 

kunnen hebben. Het is inderdaad niet te begrijpen waarom Mark Rutte geen verslagen op zijn 

ministerie laat opstellen, om zo maar niet gecontroleerd te kunnen worden. Mijn vraag is of dit 

echt zo is. Verder komt er een regeringsfunctionaris die hierop moet gaan toezien en moet 

kijken welke stukken openbaar kunnen en welke niet. De Inspectie Overheidsinformatie en 

Erfgoed moet archieven gaan controleren en boetes opleggen als men niet aan de voorwaarden 

voldoet. Hierbij zou ik willen adviseren om nog verder te gaan. De Tweede Kamer moet de 

mogelijkheid hebben om bewindspersonen op staande voet te ontslaan als blijkt, dat zij geen 

openheid van zaken willen geven, wat nu bekend staat als de Rutte-doctrine. Een land heeft 

betrouwbare politici nodig, die hun eed of belofte naleven en die er niet mee wegkomen als zij 

dat niet doen. Ook dat is een fundamenteel probleem, dat moet worden aangepakt. Het 

vertrouwen van burgers in de politiek is hoog, maar niet in politici. Dit is een manier om dat te 

verbeteringen. Een bewindspersoon kan bijvoorbeeld twee waarschuwingen krijgen en bij de 

derde is het gedaan. Mijn voorstel sluit aan bij wat Omtzigt zegt over een verandering van 

mentaliteit, die broodnodig is. Men moet intrinsiek hieraan mee willen werken, waar inderdaad 

ruimte is om fouten te maken, maar dit niet eeuwig getolereerd wordt. Dat kan gewoon niet 

meer. Je moet het hart op de juiste plaats hebben. In de epiloog bevestigt Omtzigt nogmaals 

zijn gedrevenheid voor nieuwe keuzes om de rechtsstaat te verbeteren en waarschuwt ook dat 

je oude schoenen niet moet weggooien, voordat je nieuwe hebt of met de oude door kunt lopen, 

als ze een nieuwe zool hebben. Er wordt te veel naar de horizon gekregen en te weinig naar de 

aarde die de zon beschijnt. 

 

Concluderend heeft Pieter Omtzigt een zeer helder betoog opgevoerd, dat gestructureerd leidt 

naar zijn voorstellen om tot oplossingen te komen, om de burger beter te beschermen tegen een 

almachtige overheid. Een goed werkende rechtsstaat is het fundament van ons land, waarbij de 

burgers de overheid via een indirecte democratie de mogelijkheid heeft gegeven wetten te 

maken, om ons land zo goed mogelijk te besturen. Dat betekent wel dat diegene die ons land 

besturen, beroepsethisch het hart op de juiste plaats hebben en zich beseffen dat zij er zijn voor 

het volk en niet voor zichzelf of de instituties die zij vertegenwoordigen. Dat dit besef moeilijk 

is voor bewindslieden, zagen wij gisteren (28 februari 2021) in het RTL-debat voor de komende 

Tweede Kamerverkiezingen, toen een getroffen ouder Mark Rutte vroeg waarom hij dacht dat 

hij kon blijven zitten als eindverantwoordelijke voor dit toeslagenschandaal. Rutte zette zijn 

Mentos-smile op en zei dat er de afgelopen tien jaar ook veel was goed gegaan en dat hij dit 

niet zelf de ouders had aangedaan. Dat toont aan hoever hij weg staat van gewone burger, hoe 

slecht hij zich kan inleven bij wat hen is overkomen en het toont aan dat hij geen besef heeft 

van de daadwerkelijke gevolgen van zijn beleid. Als historicus zou hij toch moeten weten hoe 

belangrijk het structuurbegrip verandering/continuïteit is. Het is daarom evident dat er een 

regering komt die deze problemen ook echt kordaat wil oplossen. Hiermee kom ik terug bij 

Cleveringa die zei dat je nog zoveel doelen en idealen kunt nastreven, maar dat deze alleen 

behaald kunnen worden als je ze zelf naleeft. Pieter Omtzigt en Renske Leijten zijn hiermee 

helaas een uitzondering op de regel. Ik hoop dat iedereen dit boek dan ook aanschaft, omdat het 

hier gaat over iets dat ons allemaal raakt als burger en ons allemaal zou kunnen overkomen. 
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(Recensie) Johan Op de Beeck, Leopold II. Het hele verhaal (Horizon 2020). ISBN 

9789463962094, 816 pp. € 39,99. 

Jef Abbeel 

 

 

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de 

Congolese onafhankelijkheid verschenen in 2020 

nogal wat boeken, waarvan dit voorlopig het 

laatste is, en de ondertitel veelbelovend.  

 

De meeste boeken beperken zich tot Congo-

Vrijstaat van Leopold II, dit boek bekijkt ook zijn 

hele leven, zijn visie op defensie, op de sociale 

beweging, de taalpolitiek, het kiesrecht. Voor de 

kolonisering van Congo verwijst de auteur naar 

o.a. Zana Etambala, Congo 1876-1914.  

 

Het boek begint met een beschrijving van de kille 

sfeer in het paleis van Laken en het opgelegde 

huwelijk van de 18-jarige en 1,90 meter grote 

Leopold met de 16-jarige Marie Henriette van 

Oostenrijk. Dan volgen de snode plannen van de 

jonge Leopold (°1835) om in 1854 Nederland aan 

te vallen en zo het katholieke zuiden en de 

kolonies te annexeren. De Franse keizer 

Napoleon III liet weten dat dit niet mocht 

gebeuren (p. 44).  

 

Op zijn reizen in Egypte (1855 en 1862) ontmoette Leopold twee keer Ferdinand de Lesseps, 

de bouwer van het Suezkanaal en onderhandelde hij met de (onbetrouwbare) onderkoning over 

een scheepvaartlijn Antwerpen-Caïro. Op zijn 20ste, dus 21 jaar vóór zijn Congo-avontuur, was 

hij al veel ondernemender dan het parlement en de regering en stelde hij hun tevergeefs voor 

om Brussel te voorzien van parken en grote monumenten. Bij diplomaten zoals Lambermont 

en militairen zoals Brialmont vond hij wel gehoor. En al in 1859 pleitte hij in de senaat voor 

handel met China. In 1861 en 1866 herhaalde hij dat pleidooi (p. 75, 98, 113). In 1864-65 reisde 

hij ernaartoe, maar hij moest vervroegd terugkeren omdat zijn vader op sterven lag. In december 

1865 volgde hij hem op. Iedereen was overtuigd van zijn intelligentie en sluwheid. In 1866 wou 

hij de Filipijnen overkopen van Spanje, maar de verkoop ging niet door. Familiale tegenslagen 

bleven hem niet gespaard: zijn schoonbroer Maximiliaan werd in Mexico geëxecuteerd (1867), 

zijn zus Charlotte werd daarop gek, zijn zoontje en troonopvolger Elias stierf in 1869, de relatie 

met zijn vrouw was slecht. Bovendien wilden zowel Napoleon III als Bismarck België 

annexeren. Leopold pleitte daarom voor algemene dienstplicht, maar het parlement en de 

regering boden weerstand tot 1909. En lang vóór Congo, was hij al aan het bouwen in Brussel: 

de koninklijke serres, lanen, kazernes, de Beurs, parken zoals het Jubelpark en het Zuiderpark 

(net ten noorden van het Dudenpark), het Justitiepaleis, allemaal tegen de zin van de bekrompen 

regeringen (p. 177).  

 

Afrika dan. Vanaf 1875 kreeg hij informatie van ontdekkingsreizigers over wantoestanden daar: 

slavenhandel, verkrachtingen, moorden, kannibalisme, … Hij kon dus iets goeds doen en 

tegelijk er economische voordelen uit halen. In 1876 belegde en betaalde hij in zijn paleis in 
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Brussel met succes een grote, geografische conferentie. Er werd een internationale vereniging 

opgericht voor de verkenning en beschaving van Midden-Afrika. Heel Europa beschouwde 

Leopold als de leider van de strijd tegen de slavernij, behalve de Belgische en Britse politici en 

de koninklijke familie, die vreesde dat hij al het geld zou besteden aan Congo. In 1878 ontving 

hij Stanley twee keer en vond hij geldschieters zoals bankier Lambert (Rotschild). De exploratie 

van Congo kon beginnen. Men trof er georganiseerde maatschappijen aan, maar ze hadden 

slavenhandel en ze martelden slaven dood en vilden ze levend (p. 225). De wreedste 

slavenhandelaar was wellicht Tippo Tip, een Afrikaanse islamiet. Kannibalisme was een 

normale zaak in vele regio’s. Begrijpelijk dat velen in Europa zich geroepen voelden om hier 

beschaving te brengen (p. 226-230). In 1879 begon Stanley zijn tocht langs de Congostroom. 

Vanaf 1880 sloot hij vele verdragen met analfabete stamhoofden. Hij kreeg snel concurrentie 

van Brazza, die voor Frankrijk gebieden inpalmde. Bismarck geloofde niet in Leopolds 

avontuur en dacht dat hij zijn fortuin zou kwijtspelen. Hij organiseerde in Berlijn een grote 

Afrika-conferentie (1884-1885) met 15 landen. Grote triomfator was Leopold, die Congo kreeg 

nadat hij in 8 jaar tijd 29 expedities betaald had. Maar hij was geen sant in eigen land: hij kreeg 

geen financiële of militaire steun van België (p. 271). In 1886 was hij al 19 miljoen kwijt van 

zijn fortuin van 50 miljoen BF (p. 315, 319). De inkomsten van Congo bedroegen 10% van de 

uitgaven: het faillissement kwam dichtbij (p. 332). In 1887 hield hij in Brussel zijn eerste 

toespraak in het Nederlands (p. 279). Hoewel hij sociaalvoelend was (hij liet op eigen kosten 

een groot park aanleggen voor de Brusselse arbeiders), was hij geen voorstander van algemeen 

stemrecht, dat rond 1890 door de BWP (Belgische Werkliedenpartij) met veel straatgeweld 

opgeëist werd (p. 347-352). In 1893 werd het algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd: het 

aantal kiezers steeg van 46.000 naar 1,37 miljoen. De socialisten deden hun intrede in het 

parlement met 28 leden (p. 365). Toen in 1894 de Engelse wapenhandelaar Stokes opgehangen 

werd wegens levering van moderne wapens aan de slavenhandelaars, kreeg Leopold de Britse 

publieke opinie tegen zich (p. 376). In 1897 had hij nog graag Soedan en Egypte veroverd en 

eventueel ook Marokko, maar dat mislukte.  

 

China dan. Al drie pogingen had hij ondernomen: 1859, 1864, 1872. Telkens mislukte hij, deels 

door tegenwerking van de Belgische regering (p. 416). Hij wou dat België er spoorwegen mocht 

aanleggen en fabrieken bouwen. Daarom ontving hij in 1896 de Chinese mandarijn Li 

Hongzhang. In 1897 was het zover: België mocht de spoorweg Beijing-Hankou (nu Wuhan) 

aanleggen. Daarover gaat een flink deel van het boek van Johan Mattelaer:  ‘A Belgian Passage 

to China’, dat hier niet vermeld wordt. Rond 1890 vond de Ier Dunlop de rubberband uit. De 

Fransman Michelin volgde. De behoefte aan rubber schoot de hoogte in: men had het nodig 

voor autobanden en voor telefoon- en elektriciteitsnetwerken (p. 434). De inlanders werden met 

geweld verplicht om vaste hoeveelheden rubber in te zamelen en te leveren. Bij de Belgen die 

toezicht hielden, waren onervaren en wrede figuren. Leopold kwam zelf nooit in Congo, omdat 

hij als actief staatshoofd geen verre reizen meer mocht maken. Dat gold ook voor de 

staatshoofden van de buurlanden (p. 440). Geweld was toen helaas eigen aan elk koloniaal 

systeem en ook in Britse, Franse en Duitse kolonies werden handen afgehakt van gedode 

rebellen om de afgevuurde kogels te verantwoorden. Pas in 1896 werd het verminken van lijken 

bij wet verboden. Er werden geen handen afgehakt van levende mensen die te weinig rubber 

leverden: dat was een fabel, aldus Daniël Vangroenweghe (p. 447-448). De zwaarste vergrijpen 

speelden zich af in de gebieden van de twee Antwerpse concessiemaatschappijen: de 

Anversoise en de ABIR (p. 449). In het koninklijk domein was het verboden om dorpen plat te 

branden, moest men vrouwen, kinderen en privébezit respecteren en mocht men enkel rebellen 

straffen (p. 450-452). Vanaf 1888 trokken de Scheutisten naar Congo, op verzoek van Leopold 

en met de steun van het Vaticaan. Bij de wereldtentoonstellingen in Antwerpen (1885, 1894) 

en Tervuren (1897) werden dorpen met Congolezen getoond. Toen zag men daar geen probleem 
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in. Leopold maakte zich wel zorgen om de vele betogingen en stakingen die de BWP 

organiseerde om enkelvoudig mannenstemrecht te krijgen. Dat kwam er in 1919. Al rond 1900 

voorzag Leopold een Duitse aanval en pleitte hij bij de regering voor nieuwe forten. Tevergeefs. 

In 1902 overleed de koningin in Spa. Leopold zat in een ander kuuroord, Bagnères-de-Luchon, 

met Blanche Delacroix, een meisje van eenvoudige afkomst, dat hij had leren kennen op de 

wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. Het duo haastte zich naar de begrafenis van de vrouw 

met wie hij 49 jaar meer leed dan vreugde had gedeeld. In dat jaar ontsnapte hij aan een aanslag 

gepleegd door een anarchist. 

 

In de kolonie kreeg men de rubberarbeiders enkel met grote dwang aan het werk. Dat leidde tot 

wandaden, die Leopold wel wilde stoppen: hij stuurde een onderzoekscommissie en wenste dat 

elke wreedheid tegenover inlanders bestraft zou worden (p. 521-527). Maar op de wandaden in 

de gebieden van de concessiemaatschappijen had men weinig controle. Massamoordenaar Léon 

Fiévez werd in Boma door de rechtbank dan ook vrijgesproken bij gebrek aan bewijzen. Pas in 

1903-1904 kwam er verandering, maar toen was de internationale en vooral Angelsaksische 

hetze tegen Leopold niet meer te stoppen. Vooral de Britten Edmund Morel en Roger Casement 

schreven tegen betaling anti-Leopold-artikelen. De auteur toont aan hoe vooral de Amerikaanse 

activist Adam Hochschild vals speelde door bewust stukken uit teksten weg te laten (p. 543-

550) en hoe Casement een foto verspreidde van een ’afgehakte hand’, die in feite door een wild 

dier afgebeten was (p. 579). Het onheil was geschied. De Britse activisten repten met geen 

woord over de veel ergere gedwongen arbeid en zelfs concentratiekampen in hun eigen kolonies 

en over hun repressie in hun dichtstbijzijnde kolonie Ierland (p. 655-658). Leopold decreteerde 

dat inlanders maximum 40 uur per week mochten werken voor de staat, tegen gangbare lonen. 

In september 1904 stuurde hij een internationale commissie naar Congo om de waarheid te 

achterhalen. Hun rapport was genuanceerd: verplichte arbeid was het enige dat de inlanders 

konden leveren in ruil voor een moderne staat. Maar ze moesten vaak te lang werken op te verre 

afstanden van huis. Nooit had een blanke een hand afgehakt bij een levende Congolees. De 

rechtspraak was vaak arbitrair en seksuele misbruiken bleven onderbelicht (p. 577-584). Het 

rapport had gevolgen: de twee Antwerpse concessiemaatschappijen stopten ermee. In 1905 

stelde keizer Wilhelm II aan Leopold voor om toe te staan dat Duitsland via België in Frankrijk 

zou binnenvallen. Als beloning zou België dan de (tijdens Lodewijk XIV) verloren Vlaamse 

gebieden terugkrijgen.  Leopold trok zich steeds meer terug in Zuid-Frankrijk, samen met zijn 

Blanche, die in 1906 beviel van een zoontje. Leopold overlaadde Blanche met kastelen en 

andere geschenken, de socialistische pers met hatelijke scheldwoorden (p. 612-615). Hij 

reageerde als volgt: “Ik ben de vorst van een klein land met kleine mensen. Heel mijn leven heb 

ik opgeofferd om hen te dienen. Maar zij behandelen mij als een dief en een moordenaar.” (p. 

617). In 1906 was de groothertog van Luxemburg ziek en kinderloos. Leopold deed een bod 

om het hertogdom, dat in 1839 van België was afgepakt, terug te kopen. Dit mislukte (p. 620-

623). In hetzelfde jaar besefte de koning dat hij Congo zou moeten afstaan aan een vijandig 

België, maar hij wilde zelf de voorwaarden en het tijdstip bepalen. In 1908 gaf hij zich 

gewonnen (p. 661). De meeste liberale en bijna alle socialistische parlementsleden waren tegen 

de overname. Vanaf 15 november 1908 was België een koloniale mogendheid, zonder er trots 

op te zijn. Tot dan had Congo niets gekost aan België, integendeel (p. 661-670). Rond 1900 had 

Leopold het grootste deel van zijn fortuin nagelaten aan de ‘Koninklijke Schenking’, dus aan 

de gemeenschap. Zijn dochters Stephanie en Louise waren boos en spanden een proces in tegen 

hem, maar ze verloren het (p.676-680). 

 

In 1909 kreeg Leopold een ernstig medisch probleem: zijn dikke darm was geblokkeerd. Op 

zijn sterfbed won hij nog een decennialange strijd: zijn eis om de algemene legerdienst in te 

voeren werd verwezenlijkt. Premier Schollaert beperkte ze wel tot één zoon per gezin (p. 688-
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690). En op zijn sterfbed trouwde hij op zijn 74ste met Blanche Delacroix (26). Op 17 december 

1909 overleed hij aan een hersenbloeding, precies op dezelfde dag waarop hij in 1865 koning 

was geworden. Blanche werd door Goffinet, beheerder van Leopolds vermogen, uit het paleis 

gezet en mocht op 22 december de begrafenis niet bijwonen (p. 693-700). Dan ontstond de 

discussie over de erfenis. De Belgische staat, die hem altijd had tegengewerkt, verrijkte zich 

met het grootste deel, ten koste van zijn drie dochters. In de laatste twee hoofdstukken zoekt de 

auteur het antwoord op de vraag: “Hoe groot is de schade die Leopold al dan niet heeft 

aangericht in Congo?” (p. 714). België haalde het meeste voordeel uit het project: het 

investeerde 40 miljoen BF en kreeg er 66 miljoen terug (p.716-717). Voor Leopold stond het 

overleven van België en van de monarchie voorop. Daarvoor moest het volgens hem een 

kolonie hebben. Zelfverrijking was niet zijn drijfveer. Congo kostte hem 5 à 10 miljoen BF. 

België haalde ook voordelen uit zijn bouwwerken en zijn Koninklijke Schenking. De balans in 

Congo zelf was minder fraai. Het aantal doden kennen we niet: niemand weet hoeveel inwoners 

er waren vóór 1885: 15 miljoen? 28 miljoen? Volgens UCL-demograaf Jean-Paul Sanderson 

waren het er 10 tot maximaal 15 miljoen in 1885 (p. 718). Op sensatie beluste auteurs zoals 

Hochschild spreken over 10 miljoen doden door het geweld bij de rubberwinning: dan bleef er 

bijna niemand meer over. Zij verzwijgen ook de andere doodsoorzaken: lage geboortecijfers, 

voedseltekorten door misoogsten en droogte, stammenoorlogen, slaapziekte, pokken en andere 

epidemieën (p. 719). Bij ontdekkingen ging de sterfte overal omhoog. Bij Leopold was er 

alleszins nooit een doelbewuste uitroeiing: het begrip ‘genocide’ is hier dus ongepast. Hij had 

het onheil kunnen verminderen door parlementaire controle toe te laten, meer toezichters aan 

te duiden voor de ontginningen en voor de lange tochten naar de rubber en meer rechters om de 

wandaden te bestraffen. Wanneer hij berichten kreeg over gruweldaden, veroordeelde hij die, 

maar dacht hij dikwijls dat het geïsoleerde gevallen waren. Critici van toen zijn veel 

genuanceerder dan de huidige beeldenstormers en activisten: zelfs de Britten Casement en 

Grenfell prezen hem voor het grondig uitroeien van de Arabische slavenhandel, de goed 

onderhouden posten, de spoorwegen, de transporten over rivieren (p. 726-727). De Belgen 

maakten ook zoveel mogelijk een einde aan het kannibalisme en aan andere gruwelen. 

Bovendien zorgden ze voor infrastructuur: wegen, spoorwegen, havens, scholen, medische 

centra. En voor één gemeenschappelijke taal voor de 400 stammen én voor een geschrift. Want 

behalve het Arabisch in Oost-Congo, was er enkel analfabetisme. Voortaan konden de 

Congolezen communiceren met andere volkeren en andere werelddelen (p. 728). 

 

Leopold heeft onvoldoende krachtig gereageerd op de wantoestanden, zijn topambtenaren 

(Liebrechts, Van Eetvelde, Thys, de Browne de Tiège, …) en zakenlui eveneens, maar die zijn 

steeds buiten schot gebleven, ook bij de huidige critici, die vaak veroordelen met de normen 

van nu (p. 731-733). Zana Etambala signaleert dat Leopold de stichter is van Congo, dat zijn 

portret ginds overeind blijft en dat degenen die zijn standbeeld op het Troonplein willen 

verwijderen zich beter zouden bezighouden met de bestrijding van de Afrikaanse drugsdealers 

in de Matongewijk (p. 734). Congolese historici oordelen veel genuanceerder over Leopold dan 

vele huidige Belgische: hij heeft van 400 elkaar bestrijdende stammen een natie gemaakt door 

middel van het onderwijs, de kerstening en de Franse eenheidstaal. De katholieke missies waren 

de enige die deze taak op zich wilden en konden nemen (p. 734-736). Als vorst van België had 

hij ideeën die te groot waren voor de kleinburgerlijke bevolking en dito politici. Als bijna enige 

waarschuwde hij in 1906 voor het plan von Schlieffen en voorspelde hij de Eerste 

Wereldoorlog. Niemand luisterde. 6 jaar later deed Churchill dezelfde voorspelling. Leopold 

ondernam ook heel veel voor de industrie en voor de Antwerpse haven. Van Brussel wou hij de 

mooiste stad van Europa maken, met natuurbehoud, parken en mooie lanen zoals de 

Tervurenlaan. En dit al vóór het Congo-project, dus met eigen centen (p. 741-742). In 1925 

organiseerde (de hem vijandige krant) ‘Le People’ een opiniepeiling over ‘De Grootste Belg”. 
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Leopold won met grote voorsprong. Bij de beoordeling hebben historici en publieke opinie zich 

te veel gefocust op de wandaden in Congo en niet op zijn prestaties daar en in België. De auteur 

eindigt met een naschrift over Blanche Delacroix, die ongelukkig en berooid stierf.  

 

Beoordeling 

Johan Op de Beeck heeft een zeer rijke woordenschat, hij is op de hoogte van vele details, hij 

vertelt alsof hij er zelf bij was, zijn taal klinkt soms wat barok en ouderwets (‘de koning 

verscheidde’, p. 112 in plaats van ‘stierf’), bij momenten langdradig. Maar als lezer geniet je 

wel van zijn proza. Hij behandelt ook heel de binnenlandse politiek, de ruzies tussen liberalen 

en katholieken, de stakingen voor het algemeen enkelvoudig stemrecht, de school- en taalstrijd, 

kortom: het gaat niet enkel over Congo. We krijgen dus wat de titel belooft: het hele verhaal, 

een compleet portret. Een kaart van Congo ontbreekt: plaatsen zoals Boma of Stanley Pool moet 

je dus zelf opzoeken. Er is een register, maar het is niet volledig. In 1886 waren er nog geen 

communisten in België (p. 302). Elders trouwens evenmin. Bij een volgende uitgave mogen er 

enkele drukfouten uit: opna (p. 148, 165, 395) schrijf je in twee woordjes, Baudouain (p. 171) 

zonder die tweede a. Na evenveel zeg je ‘als’ i.p.v. ‘dan’ (417). Bij ‘aten voorbijgaan’ (p.418) 

ontbreekt de letter ‘l’. Chinees (p. 425) is met een hoofdletter. Bij ‘de kolonie maakten’ (p. 728) 

moet de -n weg. ‘Zich verwachten aan’ (p. 452) is een gallicisme. De nieuwe eeuw begon niet 

op 1/1/1900 (p. 465, 476), maar op 1/1/1901. ‘1917’ (p. 650) moet 1907 zijn. Het aantal kiezers 

ging van 46.000 naar 1,37 miljoen: de auteur noemt dat ‘x 10’ (p. 365), ik zou zeggen: ‘x 30’.  

Allemaal details dus. 
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(Recensie) Klaas Dijkhoff en Tim Versnel, Alles komt goed (Prometheus 2021). ISBN 

9789044648294, 304 pp. €20,00. 

Mark Beumer 

 

In dit boek gaan Klaas Dijkhoff en Tim 

Versnel met elkaar in gesprek over de 

politiek, de maatschappij, hun problemen 

en oplossingen. 

 

In vijf hoofdstukken wordt de Nederlandse 

situatie afgezet tegen internationale 

politiek, maar wel gericht op Nederland: 

economie, samen leven, migratie, 

veiligheid en klimaat. 

 

Wat volgt is een afgewogen en 

genuanceerd gesprek tussen twee politici, 

waarbij Dijkhoff wordt geïnterviewd Tim 

Versnel (gemeenteraadslid Rotterdam). 

We leren Dijkhoff hier kennen als de 

rustige man die alle thema’s gedetailleerd 

analyseert en waarbij hij soms veel strikter 

overkomt, dan we in de Tweede Kamer 

zien. 

 

Ten eerste is het fijn om te lezen dat hij 

eindelijk eens iets zegt over zijn promotie 

aan Tilburg University op oorlogsrecht. 

Hoewel hij doctor is, hoor je hem in de 

Tweede Kamer daar nooit over. Verder is 

de zogenaamde leitkultur een van zijn 

kernpunten. Volgens Dijkhoff moet 

Nederland duidelijk zijn naar mensen toe die in Nederland komen wonen. Dijkhoff ergert aan 

een onduidelijk beeld van de Nederlandse identiteit, wie wij zijn. Hij hekelt hierbij bijvoorbeeld 

identiteitspolitiek, waarbij er a priori vanuit wordt gegaan dat alles racistisch is. Hij noemt 

Zwarte Piet als voorbeeld alsook Sylvana Simons. Volgens Dijkhoff is de Nederlandse 

leitkultur per definitie superieur aan andere culturen, waarbij iedereen zich moet schikken naar 

die leitkultur. Deze term is afkomstig van de Duits-Arabische cultuurfilosoof Bassam Tibi, die 

stelt dat niet alle culturen een gelijkwaardige plaats kunnen hebben in multiculturele Europese 

samenlevingen. De oorspronkelijke westerse cultuur moet dominant zijn en andere cultuur die 

daarmee botsen zijn ondergeschikt en moeten zich aanpassen. De fundamentele waarden in 

onze leitkultur zijn niet onderhandelbaar, zoals democratie, rechtsstaat, secularisme en vrijheid. 

Dijkhoff stelt vervolgens dat de islam nooit een wettelijk kader kan krijgen, aangezien hun 

idealen botsen met onze waarden, die dus niet onderhandelbaar zijn. Vrijheid van godsdienst is 

er, maar niet het opdringen van hun ideeën aan Nederland. Dan hoor je hier niet thuis. Hiermee 

komt hij dicht bij de PVV, maar is meer genuanceerd. Zo volgt een hoofdstuk over het 

salafisme, waarin Dijkhoff duidelijk maakt alleen een probleem te hebben met radicale islam, 

maar ook met orthodox christendom. Een meer resolute lijn zie je ook bij migratie als thema, 

waarbij Turkije ook wordt besproken. Turkije heeft een hele lange geschiedenis met eventueel 

toetreden tot de Europese Unie, waarbij sociaal-economische en politieke situatie een grote rol 
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speelt. Met name de situatie in 2015 komt aan bod, toen Erdogan dreigde de grenzen open te 

zetten, zodat Europa zou worden overspoeld met vluchtelingen. Dijkhoff is dan voor het sluiten 

van de buitengrenzen en misschien ook wel de Nederlandse grenzen. Een bijkomend probleem 

is de dominantie van Angela Merkel die zegt dat Duitsland het wel aankon. Dat werkt dus niet. 

Indirect zegt Dijkhoff eigenlijk dat Nederland niet steeds blind met Merkel mee moet varen, 

maar ook haar dominantie in Europa. 

 

Een ander favoriet thema om de maatschappij te duiden, is door te verwijzen naar de Griekse 

polis ofwel een stadstaat met omlijnde grenzen. Poleis hadden hun eigen bestuur die politiek, 

religie, economie en maatschappij regelden. Volgens Dijkhoff kon je daar lid van zijn of niet. 

De polis beslist wie mag toetreden of niet. Hij ziet een ideaalbeeld van zuilen, tempels, huizen 

en een bruisende markt. Een forum hadden ze niet, dat is Romeins, wel de agora (markt). 

Natuurlijk mochten alleen mannen bij de oude Grieken stemmen en Atheens burger kon je 

alleen zijn als beide ouders Atheens waren. Vervolgens maakt Dijkhoff de stap naar 

evolutionair zelfbehoud met de samenleving als voorbeeld. Een ander probleem is mensen die 

een geestelijke stoornis hebben en criminele daden plegen. Hier wordt het liberalisme een 

probleem, bijvoorbeeld bij de vraag of mensen met een geestelijke stoornis en kans op gevaar 

preventief mogen worden opgesloten.  

 

Tot slot is de klimaatcrisis een belangrijk thema, waarvan Dijkhoff zegt dat dit genuanceerd 

besproken moet worden en niet te veel gepolitiseerd moet worden. Hij hekelt de extreme 

standpunten tussen dat er niks aan de hand en dat we dood gaan als we niks doen. Hij noemt 

Jesse Klaver van GroenLinks als voorbeeld die moralistische beschuldigingen uit en alleen zijn 

eigen oplossingen legitiem vindt en die van anderen niet of onvoldoende. Volgens Dijkhoff 

moet hij zijn mond houden, omdat hij boeren het gevoel geeft, dat ze iets fout hebben gedaan. 

Dat maakt hen emotioneel en boos. Het moet dus geen schuldvraag worden. 

 

Al met al is dit een mooi boek van overpeinzingen geworden over Nederland, de wereld en de 

plaats van Nederland in die wereld. Dijkhoff heeft een duidelijk beeld gegeven van hoe dit ziet, 

waarbij hij goed gevoed is door Tim Versnel. Het is een zeer duidelijk en helder geschreven 

verhaal geworden. Het zou fijn zijn als elke politicus dit zou doen, omdat we zo de persoon 

achter de politicus beter leren kennen. 
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(Recensie) Edwin Trommelen, Rusland in 101 wodka-etiketten. Een bonte biografie van een 

land & zijn bewoners (Uitgeverij Lias B.V. 2020). ISBN 9789088031069, 224 pp. € 19,99. 

Jef Abbeel 

 

Vooraf even dit: ondergetekende drinkt 

geen alcohol en weet dus niets over wodka, 

maar de schrijver weet er alles over. Het 

boek gaat vooral over Russische cultuur, 

geschiedenis, gewoontes, waarbij deze 

etiketten als kapstok fungeren. De etiketjes 

zijn kleine kunstwerken, de meerwaarde zit 

vooral in de achtergrondverhalen. 

 

De veelzijdige auteur, ervaringsdeskundige 

en op de hoogte van alle facetten van het 

leven in Rusland, geeft eerst wat uitleg over 

de schrijfwijze van de eigennamen en het 

Cyrillische alfabet.  

 

De 101 etiketten vertellen veel over de 

leefwijze van de Russen: hun geschiedenis, 

muziek, ruimtevaart, politiek, economie, 

sport, godsdienst, keuken. Behalve 

Russische, zijn er ook Poolse, Hongaarse, 

Duitse, Nederlandse en Amerikaanse 

wodka-etiketten bij. 

 

Enkele voorbeelden: er zijn etiketten over 

de kozakken, die Siberië veroverden. Nu 

zijn ze nog met 3 miljoen. En de Koeban-

kozakken hebben niets te maken met Cuba. 

De jeugd wil niet meer in de dorpen blijven wonen, die lopen dus leeg. Elk Rus heeft drie namen 

en als je Poetin beleefd aanspreekt, doe je dat met ‘Vladimir Vladimirovitsj’: zijn voor- en 

vadersnaam. Sommige etiketten zijn gewijd aan grootse prestaties, zoals de aanleg van het 

Witte Zee-Oostzeekanaal, weliswaar door 150.000 dwangarbeiders in 1931-1933. Grote 

personen worden niet vergeten: Tsjaikovski, Mendeljev, Poesjkin, Catharina de Grote, 

Generalissimus Stalin … De Joden evenmin, want zij speelden een heel grote rol in de 

Russische cultuur, wetenschap, kunst en schaakwereld. De wodka met de naam Gorbatsjov 

verwijst niet naar de bekende ‘Secretaris-Mineraal’, maar naar een zekere Leo Gorbatsjov, 

wodka-fabrikant, die in 1918 uit Sint-Petersburg naar Berlijn vluchtte. Het is niet de enige ‘exil-

wodka’. Ook de Raspoetin is verwarrend: op het etiket staat de ongeschoolde gebedsgenezer, 

die zoveel invloed had op de laatste tsarina, maar de tekst gaat over de dorpsschrijver en 

grondlegger van de Siberische ecologische beweging Valentin Raspoetin (1937-2015). 

 

We krijgen ook uitleg over het schoolsysteem, de moeilijke taal en grammatica,  de komsomol 

(1918-1991), de legerdienst, het mooie Georgië met zijn lekkere keuken (en zijn zonen Stalin 

en Beria), de kalender, nationale feestdagen, landschappen, rivieren, taiga, toendra, goelag, 

patriottisme, gastvrijheid, berjozka’s, Tataarse invloeden, verloren gegane tradities en 

symbolen, verdwenen en nog bestaande automerken, Alaska dat in de 18-19de eeuw Russisch 
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was, het pochen met rijkdom door de nieuwe rijken, de drang om de grootste te zijn en de 

grootste gebouwen neer te zetten.  

 

Beoordeling 

Ik heb zeer genoten van deze cultuurgeschiedenis, de aangename verhalen, de ervaringen van 

de schrijver in alle delen van Rusland, een land dat wij, enkel met het verstand,  niet kunnen 

begrijpen.  Soms zie ik niet het verband tussen het etiket en het verhaal dat volgt, zoals op p. 

86-87: het verhaal gaat over dieren, niet over die Chaski-wodka. Of p. 204-205: het gaat over 

sprookjes en niet over de zavalinka, de wal rond een boerderij.  De auteur zegt niet hoeveel de 

gemiddelde Rus nu drinkt en evenmin hoeveel extreme drinkers er zijn en welke gevolgen dit 

heeft voor hun levensverwachting, die bij de mannen een stuk lager ligt dan bij de vrouwen: 

65,6 jaar tegenover 77,3 jaar voor de vrouwen (Index Mundi). Trommelen zegt dat de SU in de 

medaillespiegel van de Olympische Spelen meestal boven de VSA eindigde (p. 81), maar dat 

moeten we nuanceren: de VSA haalden veel meer medailles: 2.827 tegenover 1.204 voor de SU 

en 546 voor Rusland is samen 1.750. Twee keer zegt hij dat Poetin de implosie van de SU de 

‘grootste’ catastrofe van de 20ste eeuw noemde. Dat klopt niet volledig: hij noemde ze een heel 

grote catastrofe. WO II was allicht een nog grotere ramp. Toch zou hij blij moeten zijn met de 

val van de SU: anders was hij nog lang een onbekende ambtenaar van de KGB in Dresden 

gebleven en zou hij nooit de macht (en de rijkdom) hebben gehad die hij nu heeft.  Een kaart 

met de vele plaatsnamen ontbreekt. Ik had een atlas nodig om plaatsen zoals Boerjatië, 

Akmolinsk, Izjevsk, Tsjerski, Tsjoekotka te kunnen situeren. Soms stootte ik ook op een fout: 

de Cubacrisis was niet in ‘1963’ (p. 31 en 107), maar in 1962. ‘Moter’ (p. 40) schrijf je motor, 

‘trans-Siberische’ (p. 183) met een hoofdletter in ‘Trans’, ‘Ligatsjova’ als Lichatsjova (een 

directeur van de voormalige ZIL-autofabriek).  Medvedev is hier (p. 199) nog premier tot 2024, 

maar hij is al op 16 januari 2020 vervangen door Michail Misjoestin. De bibliografie is uiteraard 

selectief. Bij het socialistisch realisme had de catalogus mogen staan van de grote 

tentoonstelling daarover: ‘Agitation zum Glück. Sowjetische Kunst in de Stalinzeit’, Kassel, 

1994. Maar los van deze details is het een prachtig en inspirerend boek, echt om van te genieten, 

al dan niet met de gepaste drank erbij. Het geeft ons een ruimere en meer genuanceerde kijk op 

een land dat in onze media meestal en zeker de laatste jaren vooral negatief aan bod komt. Zelfs 

bij hun coronavaccin Spoetnik V heeft het westen zijn twijfels.  
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(Recensie) Jaap Goudsmit, Vrij van corona. Het begin van een nieuw tijdperk ((Uitgeverij 

Pluim 2021). ISBN 9789083054278, 223 pp. €22,99. 

Mark Beumer 

 

In dit zeer helder en duidelijk 

geschreven boek, laat Jaap Goudsmit 

zien hoe de uitbraak van COVID-19 is 

aangepakt, waarbij hij dit plaatst 

binnen de medische geschiedenis en 

voorspelt dat de mensheid in een nieuw 

tijdperk terecht zal komen, namelijk het 

Immunoceen. Jaap Goudsmit is 

hoogleraar epidemiologie en 

infectieziekten aan Harvard T.H. Chan 

School of Public Health. Hij doet hier 

onderzoek naar de relatie tussen mens 

en virus. 

 

Het boek bestaat uit tien hoofdstukken, 

dankwoord, handige begrippenlijst, 

literatuurlijst en register. 

 

Goudsmit heeft zelf zeer veel 

onderzoek gedaan naar virussen, met 

name AIDS en HIV, waarbij hij samen 

met collega’s een test ontwikkelde om 

de viral load in het bloed aan te tonen, 

wat aangaf hoeveel men anderen kon 

besmetten. Volgens Goudsmit is de 

uitbraak van COVID-19 goed met 

AIDS te vergelijken, aangezien men 

ook toen zich afvroeg hoe dit virus de 

mens bereikte, hoe het virus eruit zag, 

hoe dodelijk het was en hoe men zich 

hier tegen kon wapenen. Zowel AIDS als COVID-19 zijn zoönosen, ziekten die van dier op 

mens overspringen. Bij AIDS was dat een chimpansee en bij COVID-19 zeer waarschijnlijk 

een vleermuis. Locatie is Wuhan, waar al eerder in de recente geschiedenis de sporen van 

virussen zijn gevonden. De voedselmarkt waar alles vers moet zijn en dit met de grote familie 

wordt geconsumeerd, zijn allemaal culturele factoren die deze uitbraak wederom kunnen 

verklaren. Vervolgens bespreekt Goudsmit wat we van eerdere virussen kunnen leren en noemt 

naast AIDS ook ebola, pokken, mazelen, ZIKA en de Q-koorts. Natuurlijk staat de medische 

geschiedenis bol van de uitbraak van virussen en andere epidemieën, zoals de Atheense uitbraak 

van tyfus in 430 v. Chr., de epidemieën in het Romeinse Rijk (2e-5e eeuw) en de Pest van 1348 

die veel slachtoffers maakte.  

 

Vervolgens maakt Goudsmit in een paar zinnen korte metten met de complottheorie dat 

COVID-19 in een lab gemaakt zou zijn. Volgens Goudsmit zijn er twee eigenschappen van 

coronavirussen (COVID-19) die de verspreiding onder mensen heeft bevorderd. Ten eerste 

mutaties in de kroon van het virus, die ervoor zorgen dat het virus makkelijk de menselijke cel 

binnenkomt via de menselijke receptor ACE2 op de cel en tweede een plek op de kroon die 
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geschikt is om in tweeën te worden geknipt door het 

menselijke enzym furin, waardoor het virus de cel kan 

binnendringen en RNA in het cytoplasma kan injecteren, 

waarna het zich kan vermeerderen. De beide 

eigenschappen maken het hoogst onwaarschijnlijk dat 

het virus in een lab is gemaakt, omdat de mutaties die tot 

deze veranderingen hebben geleid nooit waren 

voorspeld (p. 43). Een andere kwestie is waarom het 

virus ouderen zo hard treft in tegenstelling tot jongeren, 

met name jonge kinderen. Jonge kinderen hebben naast 

een erfelijke sterke afweer door de placenta daarna al 

weerstand opgebouwd door diverse verkoudheidsvirussen. Ouderen van 60+ hebben een 

verminderd immuunsysteem, wat minder gevoelig is geworden. Daarom zijn vooral hier 

vaccins nodig. Goudsmit acht het dan ook van groot belang dat vooral mensen van 60+ zich 

laten vaccineren. Tussendoor maakt Goudsmit historische vergelijkingen, zoals met de Spaanse 

Griep uit 1918. Verder merkt hij op dat vooral mensen met overgewicht gevoeliger zijn om 

complicaties te krijgen, zoals longontsteking. Met betrekking tot wantrouwen merkt Goudsmit 

op dat uit een enquête vooral naar voren kwam dat vertrouwen in het belang van vaccins en in 

de bron van informatie over vaccins een grotere rol speelden dan of het vaccin weinig of 

effectief was. Als er vertrouwen was in wat gezondheidswerkers over een vaccin of vaccinatie 

zeiden en het aanbevalen, dan was de kans groter dat een vaccin werd genomen, terwijl als die 

informatiebron werd gewantrouwd die kans kleiner was. In zulke gevallen werd vooral de 

sociale media vertrouwd. Vaak bleek vertrouwen in vaccins verbonden met vertrouwen in de 

overheid en de wetenschap. Opvallend is dat mannen minder vaak vaccins accepteren dan 

vrouwen en dan ook de hoeveelheid onderwijs die iemand heeft genoten een belangrijke rol 

speelt. Ook politieke voorkeur blijkt een rol te spelen: mensen die in Frankrijk ofwel 

extreemlinks ofwel extreemrechts hadden gestemd of helemaal niet gingen stemmen hadden 

het minste vertrouwen in vaccinatie (p. 110-111). 

 

Goudsmit voorspelt verder dat COVID-19 een jaarlijks terugkerend virus wordt met mutaties, 

net zoals de griep en pleit tegelijk voor zelftesten om thuis uit te voeren. Het voordeel is ten 

opzichte van AIDS en HIV dat het geen bloedtest is. Tevens pleit Goudsmit om een gezonde 
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leefstijl aan te meten, waarbij het voorkomen van overgewicht het grootste probleem is en 

daarnaast niet roken of overmatig alcohol/drugsgebruik. Met betrekking tot immuniteit geeft 

Goudsmit ook aan dat het weer een belangrijke rol speelt. Elke graad temperatuurverlaging, elk 

procent minder luchtvochtigheid en elke vermindering van de windkracht bevordert de infectie. 

En dat wordt nog verergerd als de luchtkwaliteit slecht is door meer fijnstof. Een goede maat 

bleek ook de hoeveelheid stuifmeel in de lucht, hoe meer kans op het oplaaien van de 

hoeveelheid SARS-CoV-2 in het riool (p. 159). Tot slot merkt Goudsmit op dat de mens in een 

nieuw tijdperk terecht komt, het Immunoceen, waarbij wij ons zelf tegen aandoeningen kunnen 

beschermen die onze levensverwachting en kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. 

 

Concluderend heeft prof. dr. Jaap Goudsmit op zeer heldere en briljante wijze laten zien hoe 

met de uitbraak van dit nieuwe coronavirus COVID-19 is omgegaan, hoe dat medisch-

historisch te duiden is en hoe de overheid dit probleem nu moet aanpakken om zo snel mogelijk 

weer terug naar normaal te gaan, namelijk door eerst de hele 60+ groep te vaccineren. Ik hoop 

dat het kabinet dit boek ter harte neemt en voortvarend te werkt gaat. 
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(Recensie) Johan Mattelaer, A Belgian Passage to China (1870-1930) (Gorredijk 2020). ISBN 

9789056156442, 304 pp., € 45,00. 

Jef Abbeel 

 

 Dit mooi en stevig boek geeft met 

vele foto’s en andere documenten een 

goed beeld van de Belgische 

aanwezigheid in China, vooral tussen 

1870 en 1930, toen de Belgische 

industrie bij de top-5 van de wereld 

hoorde (p. 70). 

 

De auteurs gaan gelukkig ook verder 

terug in de tijd en stoppen niet in 

1870: ze geven een schema van de 

keizerlijke dynastieën van 2205 v.C. 

tot 1911 n.C., ze vertellen over de 

oude zijderoute, de aanwezigheid van 

Nestoriaanse christenen in China 

tussen 631 en 750, de reis van de Vlaming Willem van Rubroek (nu Rubrouck in Frans-

Vlaanderen) tussen 1253 en 1255 naar de Mongolen, die ook over China heersten. Zijn 

reisverslag (‘Itinerarium’) is ook vertaald in het Nederlands en geldt als een betrouwbare bron 

voor historische volkenkunde, aardrijkskunde, taalkunde etc. Zijn beschrijving van de 

Mongoolse hoofdstad Karakorum was de eerste in de Europese literatuur (p. 23). Hij was ook 

de eerste die de Kaspische Zee een binnenmeer noemde en het bestaan van Korea signaleerde.  

Na Rubroek volgde o.a. de veel minder betrouwbare Marco Polo (1271-1288), die wel 

wereldberoemd werd, maar die de Grote Muur en het voetjes binden niet opmerkte. 

 

Toen de Portugezen in 1555 Macau ontdekten, volgden ca. 500 Jezuïeten, van wie Matteo Ricci, 

Ferdinand Verbiest en Philippe Couplet voor ons de bekendste zijn. Slechts 200 van de 500 

overleefden de gevaarlijke reis (p. 30). Op die p. 30 staat een lijstje met dertig jezuïeten uit onze 

gewesten. Verbiest was de veelzijdigste: astronoom, onderhandelaar, bouwer van kanonnen etc. 

Couplet vertaalde Confucius en bracht een Chinese bekeerling mee naar Europa. Ze werden 

overal bekeken en ook ontvangen door Lodewijk XIV en James II. Dorville was de eerste 

Europeaan die Tibet bereikte (1661). Helaas weigerde de paus een Chinese versie van het 

christendom te aanvaarden. Dit leidde tot de geleidelijke verbanning van de Jezuïeten uit China 

(1722-1735) (p. 33). Hun graven liggen op het Zhalan-kerkhof in Beijing. De inhoud is 

weggenomen door de Boksers (1900). Ook de Culturele Revolutie heeft daar toegeslagen. In 

de 18de eeuw kende China veel bewonderaars in Europa: men bestudeerde het confucianisme 

en haalde Chinese sierkunst in huis. De handel verliep via de Engelse Indische Compagnie, de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Oostendse Oost-Indische Compagnie. Thee en zijde 

waren de belangrijkste Chinese exportproducten.  In de 19de eeuw voerden de Britten hun 

Opiumoorlogen (1839-1842 en 1858-1860) en veroverden Europese landen havensteden in 

China. Samen met de ‘ongelijke verdragen’ zorgden ze voor de benaming ‘Eeuw van de 

vernedering’ (1839-1949), waar de Chinezen nu nog vaak naar verwijzen. Victor Hugo ergerde 

zich in 1861 aan de Engelsen en Fransen, die het Zomerpaleis, gebouwd door Jezuïeten in de 

17de eeuw, geplunderd en in brand gestoken hadden (p. 43). Vanaf 1865 tot 1950 trokken 

Theofiel Verbist en 679 Scheutisten naar China, meer bepaald naar het arme Binnen-Mongolië. 

Verbist stierf er al in 1868 aan tyfus. De Boksersopstand (1899-1901) was de bekendste reactie 

van de Chinezen op de aanwezigheid van Europeanen. Circa 500 missionarissen werden 
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vermoord, hoewel zij zich bezig hielden met de gewone bevolking, met kanalen graven, 

irrigatie, geneeskunde en taalkunde. Paul Splingaerd (1848-1906) was gedurende 43 jaar een 

bekende lekenhelper van de Scheutisten in China. Zijn graf in Beijing werd verwoest tijdens de 

Culturele Revolutie (p. 57). 

 

Behalve de honderden Scheutisten, trokken tussen 1872 en 1940 ook 102 Franciscanen naar 

China. De Franse Lazaristen waren er ook actief met o.a. de zeer bedrijvige en China-gezinde 

Gentenaar Vincent Lebbe, die de paus overtuigde om zes Chinese priesters tot bisschop te 

wijden. Nog andere Belgische congregaties waren actief in China, o.a. de Zusters van de Jacht. 

De congregaties hadden het moeilijk tijdens de Japanse bezetting en in 1949 werden alle 

missieposten ontbonden door de communisten, die o.a. ca. 250 Scheutisten ombrachten.  

Hoofdstuk 2 gaat over de economische relaties tussen 1864 en 1920. In 1864 reisde kroonprins 

Leopold, de latere koning, naar China, maar hij moest terugkeren omdat Leopold I ziek werd. 

In 1865 tekende diplomaat Auguste ’t Kint de Roodenbeke in Beijing een handelsakkoord dat 

standhield tot 1928. In 1898, tijdens Leopold II, werd het contract getekend voor de aanleg van 

de spoorweg van Beijing naar Hankou, nu het fameuze Wuhan. Leopold deed niet minder dan 

vijf pogingen om in China een concessie te krijgen, maar hij werd telkens gedwarsboomd door 

kortzichtige Belgische regeringen. Uiteindelijk kreeg België van de acht geallieerden een mini-

concessie in Tientsin/Tianjin van 1902 tot 1929/31 (p. 72-76). Ook in Lanzhou waren ze zeer 

actief met o.a. een weeffabriek en de bouw van een stalen brug over de Gele Rivier. Het valt 

op hoe veeltalig die Belgen waren, met Paul Splingaerd als topper: hij sprak Nederlands, Frans, 

Chinees, Latijn, Russisch, Japans, Tibetaans en Mongools (p. 80)! Na WO I waren er geen 

nieuwe economische initiatieven meer van België in China. In 1926/29 gaf koning Albert I de 

concessie van Tientsin aan de Chinese Republiek van Tsjang Kai-Sjek. België was het eerste 

land dat zijn concessie teruggaf (p. 87). Lu Zhengxiang, vertegenwoordiger van China in 

Versailles, minister van buitenlandse zaken en eerste minister van China, werd na de dood van 

zijn vrouw monnik in de abdij van Sint-Andries (bij Brugge) en in 1946 zelfs abt van de Sint-

Pietersabdij in Gent. Hergé, schrijver van ‘Tintin et le Lotus Bleu’/’Kuifje en de Blauwe Lotus’ 

(1936), was met hem bevriend en haalde zijn inspiratie bij hem. Detail: een niet-gebruikte 

ontwerp-kaftpagina daarvan werd in januari 2021 verkocht voor 3,175 miljoen euro! Tussen 

1949 en 1971 waren de relaties tussen België en China zeer beperkt. In 1950 werd de directeur 

van de Société Générale in Shanghai, Jef Van Roosbroeck, gearresteerd. Pas in 1972 werd hij 

vrijgelaten. Hij had meer geluk dan de vele missionarissen, die vermoord werden of stierven in 

de laogai/werkkampen. In 1961 bracht koningin Elisabeth een bezoek aan Mao, zeer tegen de 

zin van koning Boudewijn en van de regering (p. 95). In 1958 had ze ook al een betwist bezoek 

gebracht aan Chroesjtsjov. In de jaren ’70-’80 trokken de eerste Belgische bedrijven naar de 

Chinese Volksrepubliek: Alcatel Bell, Janssen Pharmaceutica, Stella Artois (nu AB InBev). 

Bekaert en (1600) andere volgden later. 

 

Hoofdstuk 3 vertelt over de aanleg van de spoorlijn Beijing-Hankou (nu Wuhan) en de 

Belgische dokters Philippe en Adolphe Spruyt, die erbij betrokken waren. De overeenkomst 

werd in 1898 getekend door de keizer en de Belgische consul Emile Francqui. Zes jaar eerder 

had Cockerill in die buurt al een staalfabriek geopend voor de productie ter plaatse van de rails. 

De afstand was 1.270 km en men moest door een moeilijk gebied, met een brug van 3 km over 

de Gele Rivier en twee tunnels, met tegenstand van de Fransen en van de Boksers en een acuut 

tekort aan geschoold personeel. Jean Jadot leidde de werken (1898-1906). Daarna werd hij 

gouverneur van de Société Générale en was hij actief in Congo, waar de stad Jadotville (nu 

Likasi) naar hem genoemd werd. De gebroeders Spruyt zorgden voor de medische diensten op 

de spoorlijn en mochten ook de Chinese aristocratie verzorgen. Ze lieten een collectie brieven 

en foto’s achter, o.a. over ‘Le Cercle Belge’ (de 27 Belgen in Hankou), over de gewoontes van 
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de Chinezen (eten, kleding, ziektes) en over de … ‘luiheid van de Chinese arbeiders’. Hankou 

was een belangrijke stad met concessies van Engeland, Frankrijk, Rusland, Duitsland en Japan. 

Hoofdstuk 4 gaat over de concessies in Tientsin (Tianjin) en de aanleg van tramsporen daar. 

Ingenieur François Nuyens noteerde van 1905 tot 1908 alles in zijn dagboek, dat de auteurs, 

samen met andere primaire bronnen, konden benutten voor dit hoofdstuk. Er staan ook 

stadsplannen bij (p. 148-149), met de locaties van de acht concessies. De Belgische concessie 

was met slechts 44 ha de kleinste. In 1906 werd het tramnetwerk geopend. In 1937 namen de 

Japanners het in beslag en in 1943 stuurden ze de Belgische leiding en hun families naar 

concentratiekampen. Na WO II nationaliseerde China de tramlijnen, zonder compensatie aan 

de Belgen. Nuyens is een goed observator en beschrijft de Chinese gewoontes, o.a. heel het jaar 

door werken behalve met het Chinees Nieuwjaar (dat 16 dagen duurt). Hij vertelt ook over de 

koelbloedige executies van misdadigers. Hoofdstuk 5 gaat over de reisroutes naar China: over 

zee via het Suezkanaal (33 à 41 dagen) of via de Trans-Siberische spoorweg (14 dagen). Die 

spoorweg werd gerund door het Belgische Wagon-Lits van Georges Nagelmackers. Ook hier 

gebruiken de auteurs de reisnotities van Nuyens. Er is ook een kort hoofdstukje over de post in 

China met de vermelding dat het ca. 48 dagen duurde eer een brief van Tientsin in België 

geraakte. Hoofdstuk 6 gaat verder in op Nuyens’ leven in Tientsin en de indrukken die hij er op 

deed. In de Europese concessies was het zeer netjes, in de Chinese straten des te vuiler: honden 

en varkens aten er de afval op. De meeste Europeanen waren gestresseerd, omdat “de Chinezen 

hen permanent probeerden te bedriegen”. In 1906 werd Nuyens uitgenodigd bij onderkoning 

Yuan Che Kai, die in 1912 president werd. Hij heeft ook foto’s gemaakt van de uitvoering van 

de doodstraffen door onthoofding of wurging, die bijgewoond werden door massa’s volk. Hij 

geeft ook een overzicht van de vervoersmiddelen en beschrijft het pijnlijke voetjes inbinden bij 

meisjes vanaf 5 à 6 jaar. Daardoor werden vele voetjes maar 10 cm lang en waren ze blauw van 

kleur. Hij noemt het  “een barbaarse gewoonte”. De beschrijving van de nieuwjaarsviering en 

van andere rituelen is vrolijker. In hoofdstuk 7 krijgen we een selectie uit de vele foto’s van 

Nuyens en de gebroeders Spruyt. Ze tonen het dagelijks leven in China rond 1900 alsook een 

aantal monumenten. Als Nuyens en Spruyt nu zouden terugkeren, zouden ze ‘hun’ steden vast 

niet meer herkennen. Het laatste hoofdstuk gaat over 50 jaar diplomatieke en economische 

relaties tussen China en België (1971-2020), met een getuigenis van jonge Belgen in Shanghai.  

 

Beoordeling 

De auteurs hebben een boek geschreven dat zeer aangenaam leest. Het bevat mooie prenten, 

geografische kaarten, tekeningen, originele documenten, kopieën van brieven en van 

dagboekfragmenten, kadertjes met biografieën of met uitleg over bepaalde onderwerpen, 

plattegronden van steden en het is voorzien van een zeer stevige kaft. De tekst is over het 

algemeen zeer toegankelijk, maar een Engels woordenboek is soms nuttig. Enkele 

opmerkingen. Een kaart met de vele plaatsnamen ontbreekt. Idem voor een register met de 

ontelbare eigennamen. De eerste vestiging van Janssen Pharmaceutica in Hanzhong (1978) 

ontbreekt. Op p. 31 staat dat Michael Shen Fuzong de eerste Chinees was die Europa bezocht 

(1681), maar op dezelfde bladzijde lees ik dat Cheng Manuo Weixin in 1653 de eerste was. 

Men spreekt over de Sino-Japanese War en de Russo-Japanese War (p. 49), hoewel Japan 

telkens de aanvaller was. Emile Ernest de Cartier de Marchienne wordt hier ‘adjudant’ genoemd 

(p. 77). Hij was zaakgelastigde op de Belgische ambassade (1898-1902), onderhandelde de 

herstelbetalingen na de Boksersopstand, liet een nieuwe ambassade bouwen en was 

ambassadeur van 1910 tot 1917. De uitspraak ‘Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera’ 

(p. 86) wordt graag toegeschreven aan Napoleon, maar het is niet zeker dat hij die wijze 

woorden ooit uitgesproken heeft. Nuyens arriveerde in Tientsin op 5/1/1906 en op 1/8/1905 (p. 

166). De juiste datum is 1/8/1905. Op p. 161 maken ze een fout in de transscriptie van de 

Latijnse zin: ‘in ecclesiam’ moet zijn: in ecclesia. De naam Janssen schrijven ze een paar keer 
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met een derde ‘s’ (p. 94-95) , van Nagelmackers maken ze één keer ‘Nagelmaeker’ en één keer 

‘Nagelmaekers’ (p. 171). Pairi Daiza spellen ze ook één keer als ‘Pairi Daisa’ (297). Andere 

drukfoutjes: beaten eaten away (p. 47): die ‘eaten’ moet weg; Le Patriote illustre mist een accent 

op de é (p. 51); he speak (p. 80) mist een ‘s’, ‘offer’ op p. 92 moet officer zijn. En kingkom (p. 

299) veranderen we best in kingdom. Nuyens situeert de berg Sinaï in Arabia (p. 177); dat moet 

Egypte zijn. Op p. 175 wordt het standbeeld getoond van Ferdinand de Lesseps in Port Said. 

Helaas is dat in 1956 door Nasser van zijn voetstuk gehaald en vervangen door de Egyptische 

vlag, alsof de Egyptenaren het Suezkanaal bedacht (en gegraven) hebben. In de bibliografie (p. 

299) staat wel de Engelse editie van Willem van Rubroek, maar niet de Nederlandstalige, die 

in 1984 in Tielt uitgegeven is. Tot slot: ik mis een lijst met alle Belgische bedrijven die nu actief 

zijn in China (ca. 1.600) en alle Chinese die in Luik, Antwerpen, Gent, Zeebrugge etc. aanwezig 

zijn. Een boeiend boek, zowel voor leken als voor deskundigen!  
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(Recensie) Lotte Jensen (red.), Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse 

samenleving (De Bezige Bij 2020). ISBN 9789403109817, 272 pp. €29,99. 

Mark Beumer 

 

In 2021 is het tweehonderd jaar geleden dat 

Napoleon Bonaparte, een van de 

invloedrijkste figuren uit de Europese 

geschiedenis, stierf. De Franse generaal 

bouwde een gigantisch leger op en 

onderwierp grote delen van Europa aan zijn 

macht. Zijn optreden liet diepe sporen na in 

de Nederlandse samenleving: hij voerde tal 

van veranderingen door die het sociale leven 

ingrijpend veranderden en die tot op de dag 

van vandaag zichtbaar zijn – denk aan de 

invoering van de Code Napoléon of de 

burgerlijke stand. De Nederlandse 

monarchie stamt eveneens uit die tijd. In het 

rijk geïllustreerde Napoleons nalatenschap 

laten historici, cultuurwetenschappers en 

andere specialisten, onder wie Beatrice de 

Graaf, Patrick Buch en Rick Honings, zien 

hoe Napoleons erfenis ons land heeft 

gevormd – in de politiek, de rechtspraak, het 

onderwijs, het waterbeheer en de cultuur. 

 

Het boek bestaat uit een woord vooraf, 

inleiding, 16 hoofdstukken, notenapparaat, 

verantwoording illustraties, personalia en 

personenregister. 

 

Patrick M.A. Buch gaat in het woord vooraf in de op ontwikkelende historiografie rondom 

Napoleon. Hij geeft aan dat specialisten als historici en cultuurwetenschappers Napoleon steeds 

meer in verschillende contexten plaatsen, waardoor we meer zicht krijgen op andere aspecten 

van zijn persoon en leven. Men is steeds meer op zoek naar de mens achter Napoleon, waarbij 

men nog steeds geïntrigeerd is in de vraag hoe hij dit alles heeft kunnen bereiken. De Oudheid 

mag ook niet ontbreken. Napoleon vroeg de Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova (1757-

1822) een ander uiterlijk te geven, waarbij Canova zich baseerde op de Romeinse keizer 

Augustus. Hij werd hierdoor onherkenbaar, met name voor zijn generaals. Volgens Canova 

mag Joséphine de Beauharnais niet ontbreken in dit verhaal, aangezien zij een enorm grote rol 

heeft gespeeld in zijn leven. 

 

In de Inleiding introduceert Lotte Jensen Napoleon bij de lezers vanuit algemene kennis. De 

Napoleontische periode besloeg de periode tussen 1806 en 1813. Hij was onder andere 

verantwoordelijk voor het metrieke stelsel en de Code Napoleon. Hij benoemde Rutger Jan 

Schimmelpenninck (zie aflevering 4 Strijd om het Binnenhof), maar verving hem in 1806 door 

zijn broer Lodewijk Napoleon. Hij was veel geliefder dan Napoleon zelf. Hij sprak Nederlands, 

bezocht plaatsen waar rampen hadden plaatsgevonden en was een liefhebber van kunst en 

wetenschap. Tegelijkertijd gaf hij tonnen uit aan zijn paleizen, wat hem op veel kritiek kwam 

te staan. Maar ook Lodewijk Napoleon werd door zijn broer afgezet. In 1810 werd het 

https://www.npostart.nl/de-strijd-om-het-binnenhof/29-01-2021/VPWON_1309353
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Koninkrijk Holland ingelijfd bij Frankrijk. Na Napoleon’s nederlaag in 1813 werd prins Willem 

Frederik terug naar Nederland gehaald en in 1815 tot koning ingehuldigd van Nederland. Het 

boek bestaat uit vier delen. Deel 1 bespreekt objecten uit de Napoleontische periode, zoals 

zilveren eetbestek, een koets en een zakhorloge. Deel 2 handelt over de culturele erfenis van 

Napoleon binnen de meubelkunst, literatuur, kunstnijverheid, architectuur en schilderkunst. 

Denk bijvoorbeeld aan de empirestijl. In deze periode komt in 1880 ook de historische 

jeugdroman op, die het beeld van Napoleon als bloeddorstig monster nuanceert. In deel 3 wordt 

de eenwording van de staat op diverse terreinen als het recht, de handel en waterstaatsbeheer 

besproken en in deel 4 wordt de Napoleontische nalatenschap en erfenis besproken in termen 

van nationale veiligheid en militaire tradities. 

 

Deel 1 “Materiële Sporen” opent met Patrick M.A. Buch die het 1e hoofdstuk voor zijn rekening 

neemt: ‘Napoleons bliksembezoek aan Zeeland 1810. De ontmoeting met een omstreden 

predikant’. Buch bespreekt eerst Lodewijk Napoleon en zet hem neer als enerzijds een bevlogen 

man met een groot hart voor Nederland en anderzijds een triest man met een slechte gezondheid 

die veel kinderen heeft verloren en plotsklaps Nederland in 1810 moest verlaten. Hij vluchtte 

naar Oostenrijk en schreef daar gedichten en een roman, waarin hij zijn liefde voor Nederland 

uiteenzette. Napoleon zelf bezocht in 1810 het strand van het Zeeuwse Domburg, waarbij de 

dichter Johannes Jacobus Story (1776-1842) hem aansprak in het Frans. Story fungeerde als 

tolk, maar vroeg ook aandacht voor het traktement van de predikanten. Story was een driftig 

man die niet als vriendelijk bekend stond. Hij trouwde twee keer. Als hij geen predikant meer 

kan zijn, neemt hij een apotheek over, maar begint in 1839 een likeurstokerij en wijnhandel. 

Uiteindelijk sterft hij na een lang ziekbed. Uit zijn erfenis blijkt dat hij van Napoleon twaalf 

zilveren gegraveerde lepels en vorken heeft gekregen. Na zijn overlijden is de set doorverkocht, 

waarbij lang onduidelijk was wie de eigenaar was. In 2012 werd het geveild en direct verkocht. 

 Hoofdstuk 2 ‘Napoleon was hier. De fysieke sporen van de keizer na bezoek aan 

Nederland in 1811’ is geschreven door Roy de Beunje en Anja Krabben. Zij beschrijven de 

materiële resten die Napoleon heeft achtergelaten. Zo heeft hij diverse (kust)plaatsen in 

Nederland bezocht, waarbij opdracht gaf om forten te bouwen of te verstevigen. Daarnaast was 

hij vrijgevig en gaf hij vaak gouden zakhorloges aan jonge dames. Kranten waren er niet veel 

en werden gecensureerd. Artikelen werden in het Frans en het Nederlands geschreven. De 

plaatste bevolking was niet blij met hem, zo blijkt uit twee aangehaalde dagboeken. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een lijst waar Napoleon heeft geslapen op zijn tocht door 

Nederland. Elisabeth Kwant vervolgt met hoofdstuk 3 ‘Johannes Horn. De Nederlandse 

koetsier van Napoleon’. Deze Horn komt met Napoleon in contact, omdat hij op gegeven 

moment met zijn moeder naar Frankrijk verhuist om een erfenis te ontvangen. Hij wordt 

uiteindelijk koetsier van Napoleon en een redelijk betrouwbare ooggetuige. Uiteindelijk wordt 

de koets van Napoleon in Londen tentoongesteld en daarna onder andere in Hull. Volgens 

Kwant verdwijnt Horn na 1821 uit de openbaarheid. Een accurate geboorte- en sterfdatum is 

tot op heden dus onbekend. Hierna vervolgt Jos Gabriëls met het 4e hoofdstuk ‘Van de toren 

van Bavel tot de Weesperpoort. De optische telegraaf van Chappe in de Hollandse 

departementen, 1811-1813’. De optische telegraaf ofwel semafoor, ontwikkeld door Claude 

Chappe, was bedoeld om redelijk snel te communiceren tussen Nederland en Frankrijk, toen 

Napoleon Nederland uiteindelijk bezette. Gabriëls vermeldt een semafoor met 196 tekens, een 

soort 18e eeuws Twitter. De optische telegrafen werden vaak bovenop kerktorens geplaatst, wat 

veel indruk wekte bij de plaatselijke bevolking. Dit communicatiemiddel werd echter al snel 

aan het straatbeeld ontrukt toen Nederland in opstand kwam tegen de Franse overheersing. 

Daarna kwam het apparaat ook niet meer terug, in tegenstelling tot Frankrijk. In 1996 is een 

boek gepubliceerd over de optische telegraaf in Nederland. Heden zien we vooral interesse bij 

amateurhistorici, historische genootschappen en heemkundekringen, waarbij men vol 
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enthousiasme verhaalt over dat hun dorp of stad een semafoor heeft gehad. Hiermee is deel 1 

afgesloten. 

 

Deel 2 “Kunst en Cultuur” start met hoofdstuk 5 ‘Napoleontische sporen in de wereld van de 

kunsten’, geschreven door John Sillevis. Met name de erfenis van Lodewijk Napoleon staat 

centraal, die zich sterk heeft ingezet voor de implementatie van kunst, geschiedenis en cultuur 

in Nederland, door de oprichting van de Koninklijke Bibliotheek en het Koninklijk 

Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Door de Franse 

bezetting werd veel Nederlandse kunst in beslag genomen en naar Frankrijk gebracht. Tegelijk 

deed Lodewijk Napoleon er alles aan om in Nederlandse diverse tentoonstellingen en andere 

kunstinstellingen tot leven te brengen. Helaas vond Napoleon dat zijn broer veel te veel 

empathie had met de Nederlanders. Na de bezetting kwam veel Nederlandse kunst weer terug 

naar Nederland, maar niet alles. Veel van die kunst is in het Mauritshuis te zien. Tijdens de 

periode van de Oranjes werd veel van Lodewijk Napoleon’s inspanningen verwijderd uit de 

geschriften en werd hij herinnerd als iemand die slechts zijn best deed om Nederlands te leren, 

maar dat is inmiddels achterhaald. Johan R. ter Molen vervolgt met hoofdstuk 6 ‘Invloeden van 

het napoleontische Frankrijk op het Nederlandse interieur’. Ter Molen laat zien hoe classicisme, 

neoclassicisme en empirestijl een onuitwisbare invloed in Nederland hebben achtergelaten. 

Deze kunststromingen maakten hierbij veel gebruik van de Klassieke Oudheid, waarbij vooral 

mythologische thema’s werden verwerkt in meubels, vazen en schilderijen. Veel goud en zilver 

werden gebruikt om hoogwaardige kunstvoorwerpen te vervaardigen. De interieurs van het 

Amsterdamse Stadhoud en Paleis het Loo werden aangepast naar Franse stijl. Nadat koning 

Willem I aan de macht was gekomen, werd niet heel veel gewijzigd. Alleen de herinneringen 

aan Napoleon werden verwijderd of vervangen. Tot op de dag van vandaag zijn deze 

kunststromingen aanwezig in Nederlandse gebouwen.  

 Rick Honings gaat verder met hoofdstuk 7 ‘Van duivel tot idool. Het Napoleonbeeld in 

de negentiende eeuw’. Lord Byron en Goethe zagen Napoleon als een demon en als een 

Prometheus die het vuur van de goden aan de mens gaf. Napoleon werd letterlijk lang 

gedemoniseerd. Na 1813 verschenen talloze spotprenten en geschriften waarin de draak met 

Napoleon werd gestoken en hij als monster werd neergezet. Na 1840 verandert de toon van het 

debat en krijgt men meer aandacht voor zijn betere kwaliteiten en zelfs medelijden. Mensen 

gaan op bedevaart naar zijn graf en maken reisverslagen. Tollens noemde hem zelfs een 

sterrenkundige. Tegenwoordig wordt hervormende invloed van Napoleon op Europa erkend, 

waarbij hij vrijheid, gelijkheid en broederschap zou hebben meegenomen. Dat is maar de vraag, 

wanneer je je beseft dat Napoleon gewoon een bezetter was die geen tegengas duldde. Lotte 

Jensen besluit het tweede deel met het 8e hoofdstuk ‘Gered uit de klauwen van een tiran. 

Napoleon in kinder- en jeugdboeken’. Jensen laat zien dat lange tijd jeugd- en kinderboeken 

werden gebruikt om een anti-Frans beeld op te roepen bij de jeugd en een grote liefde voor de 

Oranjes. Er is slechts een boek bekend, waarin Napoleon positief wordt beschreven. Napoleon 

wordt zelfs verbeeld in de Donald Duck en heden zijn er talloze videogames waarin Napoleon 

figureert. Terecht betoogt Jensen dat bij de studie van Napoleon deze categorie niet mag worden 

vergeten. 

 

Deel 3 “Infrastructuur, Recht en Natievorming” trapt af met het 9e hoofdstuk ‘Het 

grondbeginsel van het Franse Keizerrijk. Handelspolitiek als oorlogsstrategie: Napoleons 

continentaal stelsel en de gevolgen voor Nederland’, geschreven door Johan Joor. In dit zeer 

inhoudelijke hoofdstuk bespreekt Joor het continentaal stelsel dat in de historiografie wisselend 

wordt beoordeeld, van succesvol tot falend vanaf het eerste moment, maar zeker met 

aantoonbare gevolgen in het Franse Keizerrijk en Nederland, specifiek Amsterdam en 

Rotterdam, waarbij Amsterdams dominante positie werd gedecimeerd, ten opzichte van 
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Rotterdam, dat zich prima kon handhaven. Daarnaast staan de Coalitieoorlogen centraal, die 

tussen 1792 en 1815 werden gevoerd. In totaal werden er zeven gevoerd, waarin Frankrijk, 

Nederland, Pruisen en Rusland onder andere betrokken waren. Binnen de Vierde Coalitieoorlog 

hebben vooral het Decreet van Milaan (1807) en het Decreet van Trianon (1810) ervoor gezorgd 

dat Napoleon het continentaal stelsel formeel minimaal zou wijzigen. In de praktijk zorgde de 

Vrede van Tilsit (1807 met Pruisen en Rusland) ervoor dat Napoleon zijn gehele visie zou 

wijzigen. Bart Verheijen vervolgt het verhaal met hoofdstuk 10 ‘Natievorming in de 

napoleontische tijd’. Verheijen onderzoekt met name de dynamiek van verzet in de periode van 

inlijving tussen 1810 en 1813, waarbij de Franse macht in de Nederlandse gebieden het sterkst 

voelbaar was. De Franse bezetting resulteerde volgens Verheijen in een nieuw soort nationaal 

besef en vaderlandsliefde dat sterk gelaagd was. Als reactie op de Fransen werden anti-Franse 

liedjes gezongen en pamfletten en vlugschriften verspreid. Vervolgens ontstaan er drie soorten 

orangisten als reactie op de Franse overheersing (antiquarisch, volks partijgebonden en 

nationaal). Vanaf 1813 werd de napoleontische tijd vergeten, overheerste het nationale 

orangisme en kwamen vriend en vijand van Napoleon in de nieuwe regering terecht. 

 Barend Jan van Spaendonck vervolgt met hoofdstuk 11 ‘De invloed van Napoleon op 

het Nederlandse recht’. Volgens van Spaendonck hebben de Code Napoléon en de Code civil 

een enorme invloed gehad op het Nederlandse recht. Echter bleek ook hier dat Lodewijk 

Napoleon de Nederlandse situatie belangrijker vond dan zijn broer en wilde Nederland dan ook 

een aangepaste versie bieden in het Nederlands, zonder de dienstplicht in te voeren alsook alle 

handel met Engeland te verbieden. Uiteindelijk is de auteur van mening dat Napoleon Europa 

de moderne tijd heeft binnengeloodst, dankzij zijn vooruitziende blik. Toch zijn nu alle Franse 

wetten vervangen door eigen Nederlandse. Het is jammer dat de auteur geen Nederlandse 

vertalingen bij de Franse heeft opgenomen. Toon Bosch vervolgt met het 12e hoofdstuk 

‘Napoleontisch waterstaatsbestuur: praktijk en erfenis’. Hierin wordt duidelijk dat koning 

Lodewijk Napoleon waterstaatsbeheer het belangrijkste vond dat in Nederland goed geregeld 

moest zijn. Hij zette zich dan ook persoonlijk in voor een goed waterbeheer, waarbij de staat 

alle macht naar zich toe trok en de provincies buiten spel werden gezet. De koning luisterde 

echter ook naar adviezen en stelden adviseurs aan die beleid konden opstellen. Heden zijn alle 

napoleontische waterstaatswerken of aan het zicht onttrokken, maar duidelijk is dat Napoleon 

ook hier zijn tijd ver vooruit was. Fons Meijer besluit dit deel met hoofdstuk 13 ‘Nederlandse 

vorsten in tijden van rampspoed sinds Lodewijk Napoleon’. Meijer vraagt zich in hoeverre de 

Oranjevorsten zich hebben laten inspireren door het optreden van Lodewijk Napoleon inzake 

rampen, waarbij hij steevast de rampgebieden bezocht. Volgens Meijer had dit ook te maken 

met constructie van een positief imago van de Franse koning. Koning Willem I moest hier niets 

van hebben en ontkende alle mogelijke verbanden en inspiratie. Zijn zoon Willem II wilde wel, 

maar kreeg eigenlijk niet met echte rampen te maken. Willem III presenteerde zich wel weer 

als een betrokken koning, maar op een napoleontische manier. Koningin Wilhelmina was wel 

betrokken, maar keek meer naar de opvattingen over hoe een vrouw zich moest gedragen en 

Juliana liep gewoon met kaplaarzen door het rampgebied en tenslotte kan iedereen het 

geschrokken gezicht van koningin Beatrix nog herinneren tijdens de Vuurwerkramp. Koning 

Willem-Alexander en koningin Maxima hebben naast de ramp met orkaan Katrina zich ook 

inspirerend gedrag met MH17-ramp. Volgens Meijer is er meer discontinuïteit dan continuïteit. 

Ik zie dat net iets anders. Het continue aspect zit hem in de betrokkenheid wanneer zich rampen 

voordoen, waarbij de rampgebieden nog steeds worden bezocht, maar elke vorst presenteerde 

zich op een andere wijze. 

 

Tot slot is daar deel 4 “Leger en Veiligheid”. Beatrice de Graaf neemt het 14e hoofdstuk voor 

haar rekening, getiteld ‘Van ‘terreur’ naar ‘nationale veiligheid’. De tweezijdige erfenis van 

Napoleon’. De Graaf betoogt in haar bijdrage dat na 1800 terreur en terrorisme samen hand in 
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hand ging en voortaan bij elkaar horen en aan de Napoleontische Tijd werden gekoppeld. Ook 

de revolutie hoorde hier, waarbij Napoleon de Franse revolutie had gemilitariseerd. Met terreur 

en terrorisme werd het begrip veiligheid een kernbegrip, dat in wetgeving werd vastgelegd. 

Willem I nam de meeste wetten over, waarbij nu ook meer naar de persoonlijke situatie en 

omgeving werd gekeken om eventuele terroristische of revolutionaire daden te verklaren. In 

kinderboeken is het terroristische aspect van Napoleon sterk benadrukt, tegenover de 

messianistische thuiskomst van koning Willem I. Ben Schoenmaker vervolgt met het een na 

laatste hoofdstuk 15, getiteld ‘In de schaduw van de Grande Armée’. In zijn bijdrage betoogt 

Schoenmaker dat de Franse sporen sterk zichtbaar waren binnen de Nederlandse landmacht, en 

in alle secties. Het was echter geen exacte kopie, waarbij veel Franse termen werden 

vernederlandst. Verder voelde men na Napoleon sterk de behoefte om zijn visie op het leger te 

onderzoeken en te verhelderen, waarover diverse publicaties zijn verschenen. Louis Ph. Sloos 

sluit deze bundel af met hoofdstuk 16 ‘Van biddag tot Waterloodag. De herinnering aan de Slag 

bij Waterloo en de geest van Napoleon in het leger’. Centraal staat 18 juni 1815 toen Napoleon 

voorgoed werd verslagen. Deze dag werd nu elk jaar gevierd met Waterloodag, waarbij koning 

Willem I eiste dat de kerken een Te Deum zouden houden en er dus gebeden moest worden. In 

1865 was het vijftig jaar na de val van Napoleon en werd een groot feest georganiseerd met 

oud-strijders uit die tijd. Vandaag de dag wordt Napoleondag alleen nog in militaire kringen 

gevierd. Feit blijf dat 18 juni 1815 een van de meest bestudeerde militaire gebeurtenissen is. 

 

Met dit hoofdstuk is het einde van deze interessante bundel bereikt. De auteurs hebben allemaal 

op hun eigen wijze bijgedragen aan een beter begrip van Napoleon, zijn familie, zijn politieke 

strategie en zijn veroveringsdrift. Diverse aspecten van zijn bewind zijn verhelderd en 

genuanceerd. Hierbij valt op dat vooral Lodewijk Napoleon vaak aan bod is gekomen die erg 

gesteld was op Nederland en zich op verschillende gebieden daarvoor heeft ingezet. De talloze 

prachtige afbeeldingen in kleur lenen zich goed voor het geschiedenisonderwijs, zoals de 

diverse spotprenten. Tot slot de vraag om bij Franse citaten een Nederlandse vertaling te 

vermelden. Niet iedereen spreekt Frans. Concluderend is dit een zeer interessant boek over 

Napoleon in het Nederlands. Ik raad iedereen aan dit mooie boek toe te voegen aan zijn/haar 

verzameling. 
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(Recensie) Prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert en prof. dr. H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse 

parlement (Wolters Kluwer, 12e druk 2017). SBN 9789013127454, 588 pp. €47,00. 

Mark Beumer 

 

Het Nederlandse parlement is een bruikbaar 

boek voor iedereen die zich graag verdiept in 

politiek, parlementaire geschiedenis en 

staatsrecht of studenten Rechten, Politicologie 

en Geschiedenis. Dit standaardwerk, waarvan 

de eerste druk al verscheen in 1958, behandelt 

uitgebreid wat democratie betekent in 

Nederland, het tweekamerstelsel, de 

organisatie en werkwijze van de Kamers en 

individuele Kamerleden, de wetsprocedure, 

de ministeriële verantwoordelijkheid, de 

vertrouwensregel, Kamerontbinding en de 

kabinetsformatie. Sinds de eerste druk is het 

accent in dit boek niet veranderd; de focus ligt 

vooral op de staatsrechtelijke aspecten van het 

functioneren van de Staten-Generaal. Om 

deze toe te lichten, wordt veel gebruik 

gemaakt van voorbeelden uit de parlementaire 

geschiedenis. Budgetrecht en procedure 

kabinetsformatie De belangrijkste wijzigingen 

ten opzichte van de vorige druk hebben te 

maken met de beschouwingen over het 

tweekamerstelsel. Daarnaast worden 

bijzondere aspecten van het lidmaatschap van 

het parlement tegen het licht gehouden. Zoals 

de vraag: welke eisen worden er nu precies 

gesteld aan de integriteit van Kamerleden, hoe zijn zaken geregeld ten aanzien van immuniteit? 

Ook is er aandacht voor recente ontwikkelingen in het budgetrecht en de nieuwe procedure voor 

de kabinetsformatie; een levendig thema in 2017. In deze uitgave vindt u een zeer 

gedetailleerde, volledige analyse van de organisatie en werkwijze van ons Nederlandse 

Parlement, waarbij ook de verhouding tussen regering en parlement in het Nederlands 

staatsbestel onder de loep genomen wordt. Dat maakt deze uitgave tot een zeer compleet werk.  

 

Hoewel het boek zeer gedetailleerd geschreven en met recht complex genoemd kan worden, is 

het helder geschreven. Hierbij vallen een aantal zaken op. Ten eerste staat niet expliciet in de 

wet dat Nederland een democratie is, wel dat Nederland een representatieve democratie is. 

Hierbij halen de auteurs de rechtsgeschiedenis aan, waarbij bijvoorbeeld wordt verwezen naar 

de Atheense democratie, de Magna Carta en het Amerikaans staatsrecht. De geschiedenis van 

het Nederlands recht en staatsinrichting blijkt de juridische inhoud enorm te verhelderen als het 

gaat om vragen hoe de Kamers aan hun voorzitters komen, welke rechten zij hebben of waar 

wachtgeld vandaan komt. Het boek biedt ook veel informatie over de ministeriële 

verantwoordelijkheid, aan welke eisen dit moet voldoen en of bewindslieden voor alles moeten 

aftreden en in welke context dit gezien moet worden. Zo is dit boek zeer bruikbaar in relatie tot 

de toeslagenaffaire en het aftreden van het kabinet Rutte III, waarmee ook het recht van de 

Tweede Kamer op informatie aan bod komt. Hierbij wordt het recht van de Kamer alsook 

individuele leden op informatie beschreven. Het komt nogal eens voor dat de Kamer onvolledig 
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informeert, wat ook individuele leden overkomt, zoals Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten 

(SP) die jarenlang de doofpot achter de toeslagenaffaire probeerden op te helderen, maar 

werden tegengewerkt. De auteurs geven dat aan een WOB-verzoek meer rechten verleent dan 

de Grondwet als het om het recht op informatie gaat. Dat is opmerkelijk te noemen. Met deze 

kwestie komt ook de persoon achter de minister in beeld die wel of niet opzettelijk informatie 

achter houdt.  

 

Kennis van de Nederlandse staatsinrichting, het staatsrecht en de parlementaire geschiedenis is 

onmisbaar om ons land goed te kunnen begrijpen. Het is een complex stelsel van de 

Nederlandse variant van de trias politica, waarbij de drie machten in elkaar grijpen en waarbij 

de positie van Kamerleden in Eerste en Tweede Kamer, bewindslieden en de koning belangrijke 

protagonisten zijn. Dit boek is hiervoor een belangrijk instrument, niet alleen voor algemeen 

geïnteresseerden en studenten, maar ook voor politici zelf, bijvoorbeeld die voor de eerste keer 

in de Eerste en Tweede Kamer komen. 
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(Recensie) Eric Janse de Jonge, Amerikaans staatsrecht. Tweede druk (Boomjuridisch 2020). 

ISBN 9789462908260, 320 pp. €39,00. 

Mark Beumer 

 

Dit handboek over Amerikaans 

staatsrecht is de tweede druk. In 2012 

verscheen de eerste druk. Met het 

aantreden van Joe Biden als 46e 

President van de Verenigde Staten en 

de woede van Donald Trump over de 

zogenaamde “rigged” verkiezingen. Na 

ruim 60 rechtszaken is Joe Biden 

uiteindelijk toch geratificeerd als de 

nieuwe President die op 20 januari 2021 

wordt geïnaugureerd. Hiervoor is het 

Capitool op 6 januari bestormd door 

Trump-aanhangers die door Trump en 

zijn advocaat Rudi Giuliani zijn 

opgestookt om het Capitool te 

bestormen.  

 

In acht hoofdstukken, zes bijlagen en 

een trefwoordenregister, geeft de auteur 

op heldere wijze weer hoe het 

Amerikaanse staatsrecht in elkaar zit. 

Het wordt na het lezen van het boek al 

snel duidelijk dat dit Amerikaans 

staatsrecht zeer complex in elkaar 

steekt, gebaseerd op de trias politica 

van Montesquieu. Het politieke 

landschap is erg gefragmenteerd, 

waarbij Amerika uiteindelijk een federatie van vijftig staten is geworden, wat is terug te voeren 

op de geschiedenis die begon met de koloniën die de indianen van hun land hebben verdreven. 

Al deze dertien koloniën ontwikkelden hun eigen wetten, regels en interpretatie daarvan, wat je 

heden nog steeds terugziet in de Amerikaanse wetgeving. Hierbij haalt de auteur ook andere 

wetten aan die als inspiratie hebben gediend, zoals de Engelse Magna Carta uit 1215 en het 

Nederlandse Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, niet 1582 zoals de auteur suggereert.  

 

In vergelijking met de populairwetenschappelijke versie van dit boek, Macht en tegenmacht in 

Amerika. De stand van de rechtsstaat en de democratie in de VS (2020), gaat de auteur hier veel 

dieper in op rule of law, de Grondwet en diens totstandkoming en hoe het recht werkt. De 

Federalist Papers, de talloze amendementen in relatie tot welke rechter bevoegd is in welke 

rechtbank maakt het recht in Amerika erg ingewikkeld. Daar bovenop komen de bevoegdheden 

en taken van het Congres en de President, die ieder hun ruimte hebben voor wetgeving en ruimte 

om die wetgeving te interpreteren. Hierbij speelt het tweekamerstelsel van Democraten en 

Republikeinen ook een belangrijke rol in het gebruiken van wetten, amendementen etcetera en 

de interpretatie hiervan. Het probleem is dat Amerikaanse trias politica te veel met elkaar is 

vervlochten, waarbij men wederzijdse veto’s kan uitoefenen. Met Donald Trump als president 

die via Twitter regeert, mensen ontslaat en de democratie en rechtsstaat aanvalt is de 

driemachtenleer voorgoed verschoven. Trump gaat prat op het 2e Amendement waardoor hij 
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claimt alles te kunnen doen wat hij wil, maar ook de President staat niet boven de wet, zoals 

onlangs wel duidelijk is geworden met de verkiezingen van 3 november 2020. Trump heeft 

daarnaast laten zien geen respect hebben voor gewoonte en wetgeving, zoals met de 

herinvoering van de doodstraf, het intimideren van politici in binnen- en buitenland, alsook het 

in de wereld brengen van complottheorieën om opstanden te creëren, zoals onlangs met het 

Capitool dat aan 5 mensen het leven heeft gekost en talloze mensen gewond raakten. Daarnaast 

heeft Trump zijn hele termijn gebruikt om het beleid van Barack Obama ongedaan te maken, 

zoals Obamacare, dat ook in dit boek is besproken en niet ongrondwettelijk was. Uiteindelijk 

is dit niet gelukt. Trump heeft wel andere verdragen ongedaan gemaakt, zoals het 

Klimaatakkoord van Parijs en de Irandeal over kernwapens. Trump is een President die steeds 

meer macht naar zich heeft toegetrokken, waartegen het Congres lange tijd niet goed bestand 

was. Dit komt ook wie de huizen in bezit hebben. Met de verkiezing van de Democratische Joe 

Biden en Kamala Harris en Democratische senatoren, zullen al deze schendingen ongedaan 

gemaakt kunnen worden. De eerder genoemde Ethische Commissies moeten nu laten zien dat 

zij zelf ethisch zijn en het gedrag van Trump kritisch onderzoeken, veroordelen en vervolgens 

berechten. Hierbij merkt de auteur terecht op dat de verkiezing van de Amerikaanse President 

eigenlijk achterhaald is met de structuur van stemmen versus kiesmannen. Met het 

presidentschap van Trump moet eigenlijk ook een psychische test vooraf worden afgenomen 

om te kijken of iemand dit zware ambt wel aankan. Daarnaast zou men moeten eisen dat iemand 

politicologie, bestuurskunde, geschiedenis of rechten als achtergrond heeft. Ondanks de eisen 

van in Amerika geboren zijn, veertien jaar daar wonen en minimaal 35 jaar zijn, moeten de 

eisen worden aangescherpt. We kunnen een tweede Trump niet hebben. 

 

Concluderend heeft Eric Janse de Jonge een voortreffelijk handboek over het Amerikaans 

staatsrecht geschreven dat gedetailleerd het ontstaan, vorming en situering beschrijft in zijn 

rechtshistorische context. Het boek is geannoteerd en elk hoofdstuk is aan het einde voorzien 

van literatuurtips. Het boek is tijdloos en moet eigenlijk bij iedereen in de kast staan. Niet alleen 

omdat het goed is geschreven, maar omdat Amerika nog steeds het belangrijkste land is. 
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(Recensie) Eric Janse de Jonge, Macht en tegenmacht in Amerika. De stand van de rechtsstaat 

en de democratie in de VS (Boomjuridisch 2020). ISBN 9789462908383, 317 pp. €19,50. 

Mark Beumer 

 

Nu President Trump als enige in de 

Amerikaanse geschiedenis voor een 

tweede keer impeached, is kennis van 

de Amerikaanse staatsinrichting 

onontbeerlijk. 

 

Eric Janse de Jonge beantwoordt deze 

vraag met zijn boek Macht en 

tegenmacht in Amerika. De stand van 

de rechtsstaat en de democratie in de 

VS, wat de populairwetenschappelijke 

versie is van zijn handboek 

Amerikaans staatrecht (2e versie 

2020). 

 

In Macht en tegenmacht beschrijft de 

auteur in vijf hoofdstukken de 

Amerikaanse staatsinrichting met 

kernhoofdstukken over de 

Amerikaanse geschiedenis en het 

presidentschap van Donald Trump. 

 

Het eerste hoofdstuk gaat in op de 

Amerikaanse geschiedenis, waarin 

veel aandacht is voor slavernij, waar 

Nederland een belangrijke bijdrage 

aan heeft geleverd. Daarnaast wordt 

ingegaan op buitenlandse invloeden, 

waaronder het Nederlandse Plakkaat 

van Verlatinghe, dat de auteur ten 

onrechte in 1582 plaatst, terwijl het 

Plakkaat op 26 juli 1581 is ondertekend. Ik neem aan dat dit een typefout is, anders moet de 

auteur de keuze voor 1582 uitleggen. Daarnaast heeft Amerika net als veel andere een trias 

politica, gebaseerd op Montesquieu die met zijn driemachtenleer vorm heeft gegeven aan de 

verdeling van de macht: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Verder gaat de 

auteur in op de vorm van het tweepartijenstelsel van Democraten en Republikeinen alsook de 

vele andere partijen. De vele benamingen voor de Democraten en Republikeinen maken het wel 

moeilijk om goed vat te krijgen op de Amerikaanse politiek. Dit wordt verder uitgewerkt in het 

tweede hoofdstuk, waar de auteur verder ingaat op de federalisten (Democraten) en 

antifederalisten (Republikeinen). De geschiedenis toont aan waar de huidige verdeeldheid op is 

terug te voeren. De 13 koloniën kregen allemaal hun eigen regering die allemaal uiteindelijk 

een bepaalde kant uit bewogen.  

 

Het derde hoofdstuk handelt over het Congres dat bestaat uit de Senaat (100 leden) en het Huis 

van Afgevaardigden (435 leden), waarbij met de verkiezing van Joe Biden als 46e President de 

Democraten beide huizen in controle heeft. Er wordt verder ingegaan op de primaries en caucus, 
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een voort soort voorverkiezingen binnen de eigen partij. De caucus moet echter veel breder 

worden opgevat als diverse soorten bijeenkomsten. De belangrijkste taak van het Congres is 

echter wetgeving. Maar zoals de auteur opmerkt, is het Congres sterk verdeeld tussen 

Democraten en Republikeinen, wat meer aanwezig is in het Huis van Afgevaardigden dan 

binnen de Senaat. Het Congres ziet in ieder geval toe op het handelen van de President, waarmee 

we bij het vierde hoofdstuk zijn aangekomen en dan met name het presidentschap van Donald 

Trump. Sinds 2017 is Donald Trump de 45e President en heeft met zijn onethisch en oninteger, 

machtsbelust handelen de hele democratie in de afgrond gestort. Hij maakte zijn 

belastingaangifte niet openbaar, loog over het aantal burgers bij zijn inauguratie dat werd 

bestempeld als “alternative facts”, provoceerde talloze politici in binnen- en buitenland, met 

name China en trok zich terug uit belangrijke internationale verdragen als het Klimaatakkoord 

van Parijs. Op 3 november 2020 verloor Trump de verkiezing van Joe Biden, maar erkende de 

uitslag niet en zei dat de verkiezingen “rigged” waren ofwel nep. Op 6 januari 2021 hebben zijn 

aanhangers op instigatie van Trump en zijn advocaat Rudi Giuliani (“trial by combat”) het 

Capitool bestormd, toen vice-President Mike Pence de uitslag bekrachtigde. Vijf mensen zijn 

hierbij om het leven gekomen. Het roept de vraag op of de President boven de wet staat. Volgens 

de auteur is dit officieel niet zo, al denkt Trump van wel op basis van het 2e Amendement. Feit 

is dat in de geschiedenis presidenten meer macht naar zich hebben toegetrokken. Trump is zoals 

gezegd nu voor de tweede keer en als enige president in de Amerikaanse geschiedenis, 

impeached. De auteur maakt duidelijk dat impeachment uit twee fasen bestaat: de eerste is de 

aanklacht of impeachment dat in het Huis van Afgevaardigden wordt behandeld en vervolgens 

misschien de belangrijkste fase, Conviction, waarbij de Senaat moet worden overtuigd. Trump 

heeft in zijn termijn naast provocatie, intimidatie, dreigementen ook talloze rechtszaken 

aangespannen, de laatste tijd om de verkiezingsuitslag om te draaien, maar dat is allemaal niet 

gelukt. In het laatste hoofdstuk wordt het Hooggerechtshof behandeld. Wat voor rechtbanken 

zijn er, hoe gedragen rechters zich en wanneer zijn rechters bevoegd. Anders dan hier, maken 

rechters in Amerika soms openbaar hoe zij denken over bepaalde zaken. Dat kan hier niet, 

omdat rechters honderd procent neutraal moeten zijn. 

 

In de Nabeschouwing gaat de auteur in op Trump die lange tijd via Twitter regeerde, maar sinds 

kort niet, omdat Twitter zijn account heeft verwijderd. Trump komt niet naar de inauguratie van 

Joe Biden wat wijst op een vijandige houding ten aanzien van de inauguratie van Biden. 

Daarnaast bestempelde hij de bestormers van het Capitool als “ware patriotten”, wat voor 

Twitter de druppel was. Ook andere sociale media hebben zijn account verwijderd, zoals 

Facebook, Instagram en Snapchat. Hij moet nu het doen met “traditionele” media zoals 

televisie. Inmiddels heeft hij gereageerd op de bestorming met twee voorgelezen 

persconferenties die duidelijk aan hem zijn opgelegd. Trump wil graag dictator zijn en heeft 

vaak gezinspeeld op een onafhankelijke positie als president. Vreemd, omdat hij eerder 

lijkbleek werd toen hij was gekozen. Dit hoofdstuk wordt vervolgd met een begrippenlijst, 

Onafhankelijkheidsverklaring en de tekst van de Amerikaanse Grondwet. 

 

Afsluitend heeft Janse de Jonge een zeer goed en leesbaar boek geschreven dat iedereen nu 

moet lezen met CNN op de achtergrond (met geluid uit). Al lezende verklaart het de actuele 

situatie waar we nu in zitten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met zinvolle en relevante 

literatuurtips. Het boek laat duidelijk zien hoe complex de Amerikaanse staatsinrichting is in 

relatie tot diens geschiedenis en de centrale rol van de President hierin. Het is een belangrijk 

boek voor een gedegen kennis van de Amerikaanse staatsinrichting voor het heden, verleden en 

toekomst. 
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(Recensie) Peter Frederiks, Hitte en heimwee. Brieven en berichten van passanten op Curaçao, 

1910-1930 (Uitgeverij Panchaud 2020). ISBN  9789082673098, 231 pp. €24,90. 

Mark Beumer  

 

In het begin van de twintigste eeuw was 

Curaçao een Nederlandse kolonie. 

Nederlanders vestigden zich er voor 

kortere of langere tijd. Menigeen deed 

verslag van het verblijf op het tropische 

eiland in de West in brieven en sommigen 

hielden een dagboek bij. Gelukkig zijn een 

paar van dergelijke documenten bewaard 

gebleven. In dit boek laat Peter Frederiks 

zes passanten in de jaren 1910-1930 aan 

het woord, twee echtparen en twee 

religieuzen, een zuster en een pater. Van 

het ene echtpaar was de man uitgezonden 

voor de opbouw van de kort tevoren 

begonnen olieraffinaderij. Van het andere 

echtpaar was de man rechter bij het Hof 

van Justitie van de zes Antilliaanse 

eilanden in de Caraïbische zee waaruit de 

Kolonie Curaçao bestond. Dit gemengde 

gezelschap biedt een gevarieerd beeld van 

het leven van Nederlanders, hun 

onderlinge omgang, hun verhouding tot de 

bewoners en hun taal, het Papiamento, en 

de lokale cultuur. En ze schreven aan de 

achterblijvers hoe ze zich hielden in het 

tropische klimaat met felle zon, soms grote droogtes en heftige passaatwinden. Het boek bestaat 

uit een voorwoord, twee korte inleidende teksten, vijf hoofdstukken, een dankwoord, 

verantwoording en geraadpleegde literatuur. 

 

Het eerste hoofdstuk en deel handelt over Betsy, Bastiaan en Wilhelm ofwel het gezin de Gaay 

Fortman, waarbij Bastiaan in 1912 door Koningin Wilhelmina werd benoemd tot lid van het 

Hof van Justitie in de kolonie Curaçao met een jaarsalaris van 4000 gulden. Eenmaal 

aangekomen op het eiland, onderhoudt men contact met Nederland via brieven en foto’s over 

het dagelijks leven. Zo komen diverse rechtszaken aan bod, waarover Bastiaan zich moet 

buigen en wordt duidelijk dat zowel Bastiaan als Wilhelm verschillende malen ziek worden, 

onder andere dysenterie. Ze bezoeken kerkdiensten en bouwen een band op met de lokale 

bevolking, al verwonderen zij zich wel over bepaalde zaken, zoals het gedrag van vrouwen die 

in kerk met hun waaier wapperen, wat tot irritatie leidt bij Betsy. Wilhelm groeit op als een zeer 

beleefd kind met een grote liefde voor zijn konijn en beertje. Het tweede hoofdstuk gaat over 

Bastiaan, die in 1913 start met zijn stukken in De Nederlander, een krant die politiek verbonden 

was met de Antirevolutionaire Partij, maar daar niet voor sprak. Bastiaan begon hiermee uit 

verveling. Hij richtte zich op de geschiedenis van Curaçao en het rechtsstelsel aldaar. Hij heeft- 

twaalf brieven geschreven. In deze brieven bekritiseert Bastiaan het gebrek aan kennis over 

Curaçao van mensen buiten het eiland. Hij gaat in op hoe je naar het eiland kunt vliegen, 

hoelang duurt en wat de lokale reacties zijn. Daarnaast beschrijft hij hoe het eiland eruit ziet, 

hoe het is ingedeeld en wat soort gebouwen en natuur er te vinden zijn. Hij gaat daarnaast diep 
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in op de geschiedenis van het eiland en met name diegene die het eiland bezet hebben, met 

Nederland als hekkensluiter. Slavernij en kolonialisme zijn hier de kernwoorden. Ook uit hij 

kritiek op de kerk, waaronder de Protestantse Kerk die zich alleen voor de bühne protestants 

noemen. Bastiaan vraagt zich af wat de Kerk heeft bijgedragen aan de beschaving van de 

inwoners. Ook een antropologie van de cultuur komt aan bod. Hoe laat staat men op, hoe laat 

gaat men naar bed, welke waarden worden er aan het huwelijk verbonden alsook de kinderen 

die daar uit voortkomen. Zo nuanceert hij het foutieve en onvolledige beeld dat er heerst over 

dit eiland. Het derde hoofdstuk handelt over de reactie van dominee Van den Brink die op 24 

januari 1914 een brief schrijft in De Nederlander als reactie op de stukken van Bastiaan. Met 

name de kritiek van Bastiaan op de Kerk en wat zij heeft gedaan voor “onderricht van den neger 

en den kleurling, wat voor opvoeding van den vrijgemaakten slaaf en diens 

nakomenlingenschap” valt in het verkeerde keelgat en vindt de dominee zwaar overdreven. Hij 

geeft een Trumpiaanse reactie, waarbij hij alles terugkaatst en Bastiaan’s inhoudelijke reacties 

juist verantwoordelijk houdt voor onrust op het eiland en de haat die daarbij zou komen kijken. 

De krant Amigoe opent vervolgens de aanval op Bastiaan, onder andere zijn geloof en 

drijfveren, waardoor Bastiaan uiteindelijk stopt met het publiceren van brieven. Het vierde 

hoofdstuk besluit het deel over Betsy en Bastiaan, waarbij de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

centraal staat. Aan het begin van dit hoofdstuk is voor hen nog niet duidelijk wat er nu precies 

aan de hand en wie met wie nu eigenlijk in oorlog is. Bastiaan waarschuwt zijn familie wel in 

Nederland om de deur niet op te doen voor ene J. Appel. In 1917 krijgt Bastiaan eervol ontslag 

en vertrekt weer naar Nederland, waar zij eerst in Amsterdam, Dordrecht en uiteindelijk weer 

in Amsterdam terechtkomen. Ook worden er nog twee dochters geboren: in februari 1918 

Theodora Eugenia en in september 1921 Nicoline Adriana. 

 

Het tweede deel beschrijft de levens van Beppie en Gust. Meer precies gaat het om Beppie van 

Goor en Gust Seipgens die in 1923 naar Willemstad afreisden. Gust was chef-constructeur bij 

de Bataafsche Petroleum Maatschappij en werd voor een jaar uitgezonden om de installaties 

voor olieverwerking te controleren. In 1912 trouwde hij met Beppie, waaruit geen kinderen 

voortkwamen. Met het stoomschip Oranje-Nassau maakten zij de oversteek. Tijdens hun reis 

en daarna schreven zij brieven naar Pol, de oudere broer van Beppie. Echter is het leven daar 

allesbehalve “beschaving” die Beppie uiteindelijk weer aantreft als zij naar IJmuiden 

terugkeert. Beppie en Gust worden in Hotel Americano ondergebracht, maar van luxe is geen 

sprake. Geen lakens of dekens, geen kleedjes op de vloer. Het eten is slecht, waar Beppie vaak 

ziek van wordt. Er zijn spinnen en kakkerlakken en de racistische uitingen zijn niet van de lucht. 

Negerij, zwartjes, negerautovogel, zijn slechts enkele van de abjecte woorden die worden 

gebezigd.  

 

Het derde deel bespreekt Alisa en Jan Paul, waarbij zuster Alisa de Brouwer in 1923 op Curaçao 

arriveerde. In 1915 trad ze toe tot de Zusters van Schijndel. Zij ging werken in het St. 

Josephgesticht, waar wees- en voogdijkinderen werden opgevangen. Ze verbleef tot 1958 op 

het eiland. Op het eiland verbleef ook pater Jan Paul Delgeur die deel uitmaakte van de Orde 

der Dominicanen. Hij schreef geen brieven naar Nederland, maar publiceerde wekelijks een 

column in de Amigoe. Hierna wordt een heel hoofdstuk aan zuster Alisa gewijd die de zorg 

droeg voor 25 kinderen die zij met moeite in het gareel kon houden. Immers had men op het 

eiland een ander dagritme en opvattingen over werkzaamheid dan zij zelf. Uiteindelijk lukt het 

haar toch goed om de kinderen het een en ander bij te brengen, zelfs het Sinterklaasfeest. Zij 

overleed uiteindelijk in 1973. Het volgende hoofdstuk is gewijd aan de columns Jan Paul, 

waarin hij diverse zaken bespreekt. Een van de meest in het oog springende thema’s is het 

onderscheid tussen katholieken en protestanten en wie het meeste heeft gedaan voor de 
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inwoners van Curaçao. Daarnaast worden inwoners ook racistisch bejegend met zwartjes, 

zwarte krullenkop of “mijn boy”. Jan Paul Delgeur overleed in 1931 op Curaçao.  

 

Hierna wordt gesproken over de kolonie op Curaçao. Het gaat vooral om de positie van 

gouverneur op het eiland en wie deze functie moet vervullen, nu Nuyens terug naar Nederland 

was gereisd. Verder gaat het in dit hoofdstuk hoe deze functie werd uitgeoefend. Daarna wordt 

de geschiedenis van Curaçao besproken, waarbij Spanje het eiland bezette en daarna de 

Republiek en Engeland, maar Nederland uiteindelijk toch de enige bezetter bleef. Het eiland 

speelde een centrale rol tijdens de Driehoekshandel, waarbij slaven vanuit Europa naar de 

diverse plantages werden vervoerd. Tevens werden slaven bekeerd tot het katholieke geloof, 

een uiteindelijk gevolg van inculturatie. De WIC hechtte veel waarde aan het eiland. Nederland 

liep uiteindelijk achterop de rij van landen die slavernij afschaften. Hoewel 1863 het jaar is 

waarop de slavernij formeel werd afgeschaft, werd men nog tot 1873 gedwongen op de 

plantages te blijven als “contractarbeiders”. Het hoofdstuk kenmerkt zich verder door het feit 

dat na 1863 de vrijgemaakten slaven nog steeds een slechte positie hadden en dat verder de 

landbouw en dus de economie in rap tempo achteruit ging. De Katholieke Kerk zag daarom 

voor zichzelf in de 19e en 20e eeuw een rol weggelegd in het beschaven van de inwoners met 

scholen (“twee kwartjes voor de zwartjes”) waarbij de discriminerende en racistische 

bejegeningen toch nog steeds aanwezig waren, ondanks het proces van zending, missie, 

evangelisatie, inculturatie en bekering. Het gebruikte vocabulaire roept veel plaatsvervangende 

schaamte op. 

 

Tot slot reflecteert Frederiks op de gebruikte bronnen en plaatst ze kritisch in hun context. 

Daarnaast kijkt hij naar de standplaatsgebondenheid van elke persoon, waarbij hij zich richt op 

diens opvoeding en educatie, beroep en idealen, waarmee naar Curaçao kijken en wat hun 

oordelen verklaart. Afgesloten wordt met een dankwoord en bibliografie. 

 

Concluderend heeft Peter Frederiks een zeer goed en duidelijk boek geschreven dat veel 

bijdraagt aan de kennis over de geschiedenis, cultuur, maatschappij en economie van Curaçao. 

Daarnaast zijn de geplaatste foto’s zeer goed gekozen die allemaal de tijdsgeest ademen van 

het eiland. Het zijn stuk voor stuk prachtige foto’s die de lezer aan het denken zetten. Frederiks 

heeft met dit boek een waardevolle bijdrage geleverd over de actuele kwesties rondom slavernij, 

kolonialisme en discriminatie. 

 

Verder lezen 

Mark Beumer, ‘Gerard Lukken herzien. Van inculturatie naar culturatie en weer terug. Een 

pleidooi voor een Lukken-Hoondert model’, in: Kleio-Historia, nr. 12 (2020) 10-44. 
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(Recensie) Christian Grataloup, Atlas van de wereldgeschiedenis. De geschiedenis van de 

mensheid in 515 kaarten (Nieuw Amsterdam 2020). ISBN 9789046827321, 639 pp. € 34,99. 

Jef Abbeel 

 

 Deze atlas van een voormalige hoogleraar 

verscheen in 2019 in het Frans en is nu 

vertaald. Met zijn 515 kaarten en 639 

pagina’s is hij twee à drie keer zo 

omvangrijk als de gemiddelde historische 

atlas. En de prijs is zelfs lager.  

 

Ik vind hem vooral belangrijk omdat er 

nogal wat onderwerpen in staan die in de 

meeste atlassen niet voorkomen of minder 

aandacht krijgen. Enkele voorbeelden: de 

Austronesische, koloniserende zeevaarders 

rond 4.000-1.200 v.C. ; de Noordpool en de 

volkeren daarrond in de prehistorie; de 

(veronderstelde) tocht van Mozes door de 

woestijn; koper- en ijzerproductie in Afrika 

tussen 2.500 en 400 v.C.; de handel tussen 

het Romeinse Rijk en China in de 2de eeuw 

n.C. ; het eerste Chinese keizerrijk (221 

v.C.); het ontstaan van Rusland in de 9de 

eeuw en van Hongarije in de 10de eeuw; de 

pandemie van de Zwarte Dood in de 14de 

eeuw; de verspreiding van de Joden tussen 

de 1ste en de 16de eeuw en tussen de 16de en 

de 20ste eeuw; de indrukwekkende 

islamitische veroveringen; de reizen van Willem van Rubroek(1253-1255), Marco Polo(1272-

1275) en Zheng He (1404-1433); China 1644-1911; de oorlogen van Lodewijk XIV (1667-

1697); de uittocht van de Franse protestanten (1685-1787); Napoleon in Egypte en in Rusland; 

emigratie 1820-1914; overzeese strafkampen 1750-1950; verval van China in de 19de eeuw; 

expansie van Rusland 1533-1876; het imperialisme van de VSA 1850-1950; de Japans-

Russische oorlog 1904-1905; Japanse veroveringen en gruweldaden 1875-1945; de Armeense 

genocide 1915-1916; de goelag 1929-1953; nieuwe staten sinds 1991; de Arabische Lente en 

Syrië 2010-2020; de Nieuwe Zijderoute; onderzeese kabels; muren 1900–2020; 

klimaatverandering; de zeeën en de polen met de noordelijke doorvaart.  

 

Er is een dubbel register: personen en plaatsen. Bij elke kaart staat ook duidelijke uitleg.  Enkele 

opmerkingen: de volgorde is helaas niet altijd chronologisch: het Romeinse Rijk (p. 40-41) staat 

voor Mesopotamië (p. 42-43) en Egypte (p. 44-47), maar komt nadien wel uitgebreid terug (p. 

80 e.v.). En zo zijn er veel voorbeelden. Gelukkig wordt bij elke kaart wel verwezen naar 

hetzelfde thema in de vorige en de volgende kaarten. Soms staan er enkel eeuwen i.p.v. data, 

b.v. bij de oudste universiteiten (p. 168-169). Bij Europa na het Congres van Wenen wordt het 

Koninkrijk der Nederlanden gewoon ‘Nederland’ genoemd (p. 420-421). Bij de landen die 

havens van China inpalmden in de 19de eeuw ontbreekt België (p. 358-359 + 366). De Japans-

Russische oorlog van 1904/05 wordt hier de Russisch-Japanse genoemd, alsof Rusland de 

aanvaller was (p. 367). De hongersnood in de SU van 1931-1933 staat erin, maar die van 1921-

1923 met 6 miljoen doden ontbreekt. Frankrijk en zeker Parijs krijgen heel veel aandacht. In 
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het register ontbreken wel veel plaatsnamen; een paar voorbeelden: Tongeren (93), Firenze 

(209), Tasmanië (365 e.a.), Nieuwpoort (458), Odessa (459+471), Smolensk (459,471), 

Tsaritsyn en Jekaterinenburg (471), Pyongyang (550), Potsdam (586-587). En het lettertype van 

het register is ook heel dunnetjes. Ik vond maar één drukfoutje: ‘ovoor’ i.p.v. ivoor (225). Voor 

gebruik op school lijkt mij de atlas van Hayt-Grommen (‘Atlas van de algemene en Belgische 

geschiedenis’) beter: bij Grataloup is er te weinig aandacht voor België en Nederland, de 

grenzen op de kaarten zijn niet zo duidelijk afgelijnd en de kaft is te slap. Maar voor gebruik 

thuis is Grataloup veruit de beste. 
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(Recensie) Sonja Barend, De appel in het paradijs (De Bezige Bij 2020). ISBN 

9789403194509, 69 pp. €12,99. 

Mark Beumer 

 

In dit boekje reflecteert Sonja Barend, de 

Nederlandse Oprah Winfrey, op de 

huidige wereld, waarin wij nu december 

2020 zitten. Zij doet dit vanuit Nederland, 

New York en Frankrijk. 

 

Sonja beschouwt de diverse fenomenen 

waarmee wij nu te maken hebben. Als 

eerste rept zij over de coronacrisis en 

vraagt zij zich af, waarom we niet over 

coronageneratie spreken, net als over de 

oorlogsgeneratie. Verder snapt ze niet 

waarom we dit niet snel kunnen oplossen. 

Immers weten we alles al uit voorgaande 

gebeurtenissen.  Haar moeder zou niks 

van gezeur nu moeten hebben, omdat zij 

dan de vergelijking met de Tweede 

Wereldoorlog maakt. 

 

Ondertussen kijkt Sonja uit het raam naar 

buiten en geniet van vogels die muisstil op 

een tak zitten, van de Amsterdamse 

grachten, maar ook van haar lange 

carrière. Volgens haar kon zij in haar tijd 

de programma’s maken die zij wilde, met 

de gasten die zij interessant vond en met een redactie die actief meedacht over diverse gasten 

en thema’s. Zo heeft zij ooit Pim Fortuyn geïnterviewd, aan wie ze eigenlijk een hekel had, 

maar door haar gesprek anders tegen hem aan is gaan kijken, omdat hij zo snel van standpunt 

kon wisselen, bijvoorbeeld over gasboringen.  

 

Het gaat echter ook over uitgescholden worden omdat je Joods bent en hoe zij geconfronteerd 

werd met vooroordelen van mensen, die dachten dat ze nooit binnen haar redactie zouden 

komen, omdat de meerderheid toch Joods was. Deze pijnlijke opmerkingen herinneren haar nog 

steeds aan die verschrikkelijke tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen leest ze de 

kranten die ze bespreekt met haar eindredacteur en bekent dat ze het mist om zich met anderen 

te bemoeien. Het feit dat ze de 80 is gepasseerd verandert daar niets aan. Misschien kan ze bij 

uitzondering nog een paar gesprekken opnemen. Verder vraagt ze zich af wanneer je nu echt de 

tijd hebt om je in een bepaald onderwerp te verdiepen dat jij interessant vindt. Daar leent zich 

het pensioen dus voor.  

 

Het is duidelijk dat Sonja nog steeds zeer maatschappelijk betrokken is met haar directe 

leefomgeving, dat zij niet per se achter geraniums zit, hoewel zij daar toch ook wel weer van 

geniet. Maar zij zou het denk ik ook niet erg vinden om toch weer eens een talkshow te leiden. 

Het boek is helder geschreven en vooral bevlogen. Het is een mooie short read van iemand met 

een rijk leven aan ervaringen en indrukken die ieders hart kunnen bekoren. 
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(Recensie) Frans-Paul van de Putten, De wederopstanding van China. Van prooi tot 

wereldmacht (Prometheus 2020). ISBN 9789044641363, 288 pp. € 22,50. 

Jef Abbeel 

 

De auteur is coördinator van het 

Clingendael China Centre. Hij overloopt de 

geschiedenis van China vanaf 1840 

(Engelse Opiumoorlogen) tot 2020, met de 

nadruk op de internationale rol van het land. 

Die status zakte van 1840 tot 1914 steeds 

verder weg, daarna was er trage opgang, 

sinds 1980 gaat het snel omhoog.  

 

Het boek is een geopolitieke analyse van de 

relatie tussen China en de grote landen. Het 

gaat ook even terug in de tijd tot de 16de-

17de eeuw, toen de oude Zijderoute over 

land plaats moest maken voor de handel 

over zee door de Nederlandse 

VOC/Verenigde Oost-Indische Compagnie 

en de Engelse EIC/East-Indian Company en 

toen de koloniserende Europese landen de 

wereldwijde macht overnamen.  

 

Het conflict met Groot-Brittannië begon in 

1839, toen de Chinese overheid een grote 

hoeveelheid opium liet vernietigen in 

Guangzhou (Kanton). Minister lord 

Palmerston stuurde een brief met eisen en 

een vloot met soldaten. De Britten 

veroverden de ene stad na de andere: 

Guangzhou, Xiamen, Shanghai, Hongkong. In 1842 gaven de Chinezen zich over met het 

vernederende verdrag van Nanjing. China moest alle kosten van de oorlog betalen en privileges 

toestaan aan de Britten. De VSA en Frankrijk eisten meteen dezelfde rechten op. Toch bleef de 

Chinese elite denken dat hun land het centrum van de wereld was. Ze hadden niet door dat de 

wereldorde veranderd was.  

 

In 1856/1857 volgde een tweede oorlog. Die viel samen met de Taiping-opstand. Britten en 

Fransen plunderden het Zomerpaleis en staken het in brand. De Qing-regering moest nog meer 

steden openstellen, nu ook voor kleinere landen zoals Nederland en België. In 1884 verloor 

China dan nog Vietnam aan Frankrijk en in 1895 Korea en Taiwan aan Japan (p. 51). In 1899-

1901 kwam dan de bloedige Boksersopstand tegen Chinese christenen en vreemdelingen. Circa 

500 buitenlanders, vooral missionarissen, werden vermoord en veel infrastructuur werd 

verwoest. De regering van keizerin Cixi steunde hen door de oorlog te verklaren aan de elf 

landen met wie China ongelijke verdragen had. Acht landen kwamen met troepen en maakten 

een einde aan de opstand. Nederland, België en Spanje stuurden geen soldaten. Opnieuw werd 

China vernederd (p. 57-60). In 1908 benoemde keizerin Cixi op haar sterfbed de tweejarige 

Puyi tot keizer. In 1911 moest hij al aftreden. Voor het eerst kreeg China een president: Sun 

Yat-sen. Helaas hield hij het maar anderhalve maand uit, maar zijn ideeën werden wel 

overgenomen door zijn opvolgers.  
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Van dan af verscheen China op het wereldtoneel. In WO I leverde het ca. 140.000 arbeiders 

voor het front en in 1917 verklaarde het (symbolisch) de oorlog aan Duitsland. Het werd dan 

ook uitgenodigd in Versailles. De ongelijke verdragen bleven helaas overeind. Het Duitse 

Qingdao ging naar Japan. Op 4 mei 1919 eisten studenten in Peking dat China het verdrag niet 

zou tekenen. Het werd het enige geallieerde land dat niet tekende (p. 81-82). In 1920 stuurde 

Lenin de Nederlandse communist Henk Sneevliet naar China om daar de CCP (Chinese 

Communistische Partij) op te richten, nadat hij de Indonesische al opgericht had. Dat gebeurde 

in 1921, samen met Mao. In Frankrijk werden Zhou Enlai en Deng Xiaoping lid van de 

Europese afdeling van de CCP (p. 83-85). De CCP-leden werden ook lid van de Kwomintang 

(Nationale Volkspartij) van Sun Yat-sen! En zo kreeg deze partij ook steun uit de SU. Sun stierf 

in 1925 aan kanker. Tsjang Kai-Sjek nam nu de macht over (tot 1975). Het doel van de 

Kwomintang was de macht veroveren op de krijgsheren in China en de buitenlandse invloed 

terugdringen. In 1926-1928 versloeg Tsjang de meeste krijgsheren en herenigde hij het land. 

Vanaf 1927 zuiverde hij zijn partij van communisten: velen werden geëxecuteerd, de anderen 

vluchtten naar het platteland. Nu kreeg hij geen steun meer van de SU en Tsjang-Kai-Sjeks 

zoon, die daar studeerde, mocht niet terug naar China. 

 

Vanaf 1928 sloot de Kwomintang belastingakkoorden met Shell, Esso en andere grote bedrijven 

en verminderde zo de buitenlandse invloed. Vanaf 1931 kon China weer zelf bepalen welke 

tarieven golden voor geïmporteerde goederen. En toen de partij in 1928 de hoofdstad verhuisde 

naar Nanjing, was daar geen wijk meer voor buitenlandse gezantschappen (p. 100-103). Maar 

in 1931 bezette Japan heel Mantsjoerije en riep er het keizerrijk Mantsjoekwo uit, met 

(Mantsjoe) Puyi als nep-keizer. Het machteloze China deed een beroep op de Volkenbond, die 

Japan veroordeelde, maar verder met rust liet. In 1937 veroverde Japan ook Peking, Tianjin, 

Shanghai en Nanjing, waar honderdduizenden Chinezen vermoord werden. Het viel ook de 

olietankers van Shell en Esso aan, maar het kon niet heel China veroveren. In december 1941 

viel Japan ook de VSA aan. Toen was het op zijn hoogtepunt: het bezette ook de kolonies van 

Nederland, Frankrijk en Engeland. De VSA kozen nu de kant van China. In 1942 beëindigen 

zij en Engeland de ongelijke verdragen en in 1943 werd China opgenomen bij de ‘Four Power’, 

de Grote Vier: de VSA, Engeland, de SU en China (p. 120-122). In november 1943 werd voor 

het eerst een Chinese leider uitgenodigd op een topconferentie in Caïro: Tsjang was er met 

Roosevelt en Churchill. Stalin weigerde hem te ontmoeten, want dat zou ten koste van de CCP 

zijn. Toch gaf die conferentie voor het eerst de status van nieuwe wereldmacht aan China (p. 

123-127). Maar na de oorlog haalde de CCP het op de Kwomintang en moest Tsjang vluchten 

naar Taiwan. Op het platteland werden boeren aangespoord om de grondbezitters te doden. Zo 

stierven honderdduizenden en mogelijk miljoenen mensen en verdween heel de elite waaruit 

vroeger de ambtenaren kwamen (p. 136). In 1950 ondervonden de VSA dat China ook kon 

oorlog voeren: het verdreef de Amerikanen uit Noord-Korea (p. 144-148). Dit schonk de 

Chinezen zelfvertrouwen, zelfs zoveel dat Mao in de jaren ’50-’60 een breuk met de SU waagde 

en dus twee vijanden had: de VSA en de SU. In 1969 voerde het zelfs een grensoorlog met de 

SU, volgens de auteur omdat het vreesde dat de SU na Hongarije en Tsjecho-Slowakije, ook in 

China zou binnenvallen (p. 169). Ik twijfel aan deze hypothese. Met zijn ‘Grote Sprong’ wou 

Mao de economie optillen, maar dit leidde tot massale hongersnood met ca. 45 miljoen doden. 

Om zijn eigen macht te versterken, lanceerde hij dan de rampzalige Culturele Revolutie, waarbij 

een ongekend aantal mensen, ook nauwe medewerkers, vernederd, gemarteld en gedood werden 

(p.158-159). Mao behield zijn macht, maar liet zijn volk straatarm achter.  

 

In 1970-1971 zocht China contact met de andere vijand, de VSA. Zhou Enlai stuurde twee 

brieven naar Kissinger en het Amerikaanse tafeltennisteam werd uitgenodigd. In juli 1971 

vloog Kissinger dan in het geheim naar Peking voor een lang gesprek met Zhou Enlai. Het was 
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het eerste contact op hoog niveau sinds 1949. China wou de Amerikaanse troepen weg uit 

Taiwan, Amerika wou weg uit Vietnam. In november 1971 werd China lid van de VN, ten koste 

van Taiwan. In februari 1972 volgde dan het historisch bezoek van Nixon, in 1973 trokken de 

VSA zich terug uit Vietnam, in 1979 volgden de diplomatieke betrekkingen en het bezoek van 

Deng aan Amerika, het eerste van de hoogste Chinese leider. Nu kon Deng de economie uit het 

dal halen waarin Mao ze gestort had. In 1979 viel China binnen in het pro-Russische Vietnam, 

dat in Cambodja een einde had gemaakt aan de genocide door de Rode Khmers, bondgenoten 

van China. Deze strafexpeditie was geen succes. De verdragen over Hongkong in 1984 en 

Macau in 1987 waren wel succesvol: in 1997/1999 kwamen ze bij China en eindigde de 

Europese koloniale aanwezigheid in Oost-Azië. In mei 1989 nodigde Deng Gorbatsjov uit om 

de relaties te herstellen. Hij hield hem wel ver van de opstandige studenten. Hun protest liet hij 

in de nacht van 3 op 4 juni onderdrukken door het leger, ten koste van een paar duizend doden. 

Deng had er nooit spijt over. Het Westen reageerde met sancties, die al in 1990 ophielden: toen 

viel Irak binnen in Koeweit en had men de steun van China nodig in de Veiligheidsraad (p. 200-

203). Ook na zijn pensioen bleef Deng de machtigste man in China. In 1997 stierf hij, net 

voordat Hongkong weer bij China kwam. Zijn economische erfenis was groot. Jiang Zemin en 

Hu Jintao hielden zich aan de lijnen van Deng: een sterke CCP en modernisering van de 

economie. De auteur schrijft: het tijdperk Deng duurde dus van 1978 tot 2012 of zeven jaar 

langer dan dat van Mao. 

 

Taiwan verwierf een nog grotere welvaart, het werd vanaf 1995 wel een democratie en liet 

horen dat het niet bij China wil (p. 209-211). Maar China liet duidelijk merken, in 1995 zelfs 

met raketten, dat Taiwan bij China moet komen en dat onafhankelijkheid tot oorlog zal leiden. 

De VS kwamen tussenbeide door hun militaire macht te tonen in de Straat van Taiwan. Maar 

ook zij wensen niet dat Taiwan onafhankelijk wordt (p. 212-214). In 1999 bombardeerden de 

Amerikanen de Chinese ambassade in Belgrado en in 2001 botste een Amerikaans 

spionagevliegtuig boven Hainan op een Chinees. Daarna ging alle aandacht naar de strijd tegen 

het terrorisme. In 2012 nam China zijn eerste vliegdekschip in gebruik: een symbool van macht. 

In 2019 volgde het tweede. De nummers 3 en 4 zijn in de maak. China geeft steeds meer geld 

uit aan dure wapens, o.a. hypersonische raketten. De landen van Zuidoost-Azië zijn niet blij 

met de toenemende macht van China in de Zuid-Chinese zee (p. 217-228). In 2012 kwam Xi 

Jinping aan de macht. Hij heeft alle macht en voor onbepaalde duur. Hij startte een campagne 

tegen de grootschalige corruptie en streeft met zijn Nieuwe Zijderoute naar globalisering o.l.v. 

China. Die Nieuwe Zijderoute verloopt niet zonder risico’s: niet alle landen kunnen hun 

leningen terugbetalen en ze hebben weinig inbreng. Chinese bedrijven zoals Hutchison, China 

Merchants, Cosco zijn nu duidelijk aanwezig in de havens van Rotterdam, Zeebrugge, Athene 

etc. Soms zelfs als meerderheids-aandeelhouder. En ze kopen Europese topbedrijven op zoals 

Syngenta en Kuka (p. 242-245). Met zijn handelsoorlog (2018-2020) probeerde Trump de 

Chinese opgang te stoppen. Mede door de coronacrisis werd hij niet herkozen.  

 

De auteur besluit: de opkomst van China als wereldmacht begon al in de 19de eeuw met de 

pogingen van de grote landen om het klein te krijgen. Als die visie klopt, zouden alle 

gekoloniseerde landen nu in opgang moeten zijn. Sun Yat-sen, Tsjang Kai-Sjek, Mao, Deng en 

Xi waren de krachtige leiders, die voor de heropleving zorgden. Hij herhaalt hier nog eens dat 

China twee eeuwen geleden de grootste economie van de wereld had, maar hiervoor levert hij 

geen bewijs (p. 260). China wil een dominante macht worden op economisch en militair gebied. 

Ik zou hier technologisch aan toevoegen: met Huawei en andere elektronicaconcerns staat het 

heel ver. De botsing met de VSA ligt niet enkel aan Trump: ze is al aan de gang sinds 1989 en 

ze heeft vooral te maken met de vrees dat China de VSA zal voorbijsteken. De VSA stellen niet 

enkel economische eisen, maar ze willen ook een ander beleid in Xinjiang en Hongkong en ze 
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beschermen Taiwan. De auteur ziet de spanningen verder oplopen. Voor Europa leidt China’s 

expansie tot verzwakking van de Europese bedrijven en van het vermogen van de EU om een 

eigen geopolitieke koers te varen en zijn waarden te propageren. Van der Putten is niet de eerste 

die op de opgang van China wijst: Rob de Wijk (‘De Nieuwe Wereldorde’), Jeanne Boden 

(‘Chinese propaganda verblindt de wereld’), Kishore Mahubani (‘Heeft China al gewonnen?’) 

en Clive Hamilton (‘Stille Verovering’) waarschuwden ons ook al.  

 

Beoordeling 

Van de Putten is zeer belezen en kent zijn onderwerp uitstekend. Toch enkele opmerkingen.  

Het kaartje op p. 6 is erg beperkt: de hoofdsteden van grote regio’s zoals Xinjiang en Tibet 

staan er niet op. Een chronologische tabel ontbreekt. Op p. 133 zegt hij dat veel andere partijen 

mochten blijven bestaan, maar hij noemt geen enkele bij naam en ik ken enkel de CCP. Op p. 

151 zegt hij trouwens dat er geen politieke oppositie was. Bij de geïndustrialiseerde landen (p. 

28) vergeet hij België, dat destijds na Groot-Brittannië nummer 2 was. Hij zegt dat China 430 

miljoen inwoners telde rond 1840 en dat de Chinese economie de grootste van de wereld was. 

Ik vrees dat hier geen cijfers voor bestaan en ik vermoed dat de Britse economie zeker zo groot 

was, met zijn kolonies in Canada, India, Australië etc. erbij. De Zijderoute situeert hij 

‘duizenden jaren terug’. De 2de eeuw v.C. (ca. 115 v.C.) is nog geen duizenden jaren geleden. 

Hij zegt dat de westerlingen zonder slag of stoot toegang kregen tot de Japanse havens, maar 

die toegang was wel manu militari afgedwongen door de Amerikaanse vlootcommandant Perry 

in 1853-1854. Op p. 143 beweert hij dat president Truman Noord-Korea wou veroveren en Kim 

afzetten, maar dat was de wens van MacArthur, die door Truman tegengewerkt werd; zie M. 

Jager, Broederstrijd in Korea. Idem p. 147: Truman wou China hard aanpakken: ook dat was 

MacArthur. Op p. 151 geeft hij wel toe dat MacArthur gerichte aanvallen op Chinese fabrieken 

en infrastructuur wou uitvoeren, maar dat Truman bang was voor een derde wereldoorlog. Tot 

slot: op p. 198 noemt hij 31 december 1999 het einde van de 20ste eeuw, maar dat was een jaar 

later. Ik vond slechts één drukfoutje: p. 139: Chiang Kan-shek. En op 239 staat ‘Europa’ twee 

keer. Soms schrijft hij Yangtze (p. 6), soms Jantse (p. 31). 
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(Recensie) C.H.H. de Vries, Gespierde zielen. Johannes Lublink (1736-1816): 

menslievendheid, sociabiliteit en welzijnspolitiek in de achttiende eeuw (Uitgeverij Verloren 

2020). ISBN 9789087048419, 320 pp. €35,00. 

Mark Beumer 

 

Dit boek is de handelseditie van het 

gelijknamige proefschrift dat Cor de Vries 

op 21 oktober 2020 aan de Vrije 

Universiteit heeft verdedigd. In eerste 

instantie was de datum 7 mei 2020, maar 

corona gooide helaas roet in het eten. Zijn 

promotoren waren prof.dr. I.B. Leemans, 

dr. E. Hagen en dr. G.J. Johannes.  

 

In zes hoofdstukken en een 

slotbeschouwing laat Cor de Vries de 

lezers kennismaken met een vrije 

onbekende figuur uit de 18e-19e eeuw, 

namelijk Johannes Lublink (1736-1816). 

Lublink was actief als filosoof, staatsman, 

publicist en genootschapsman. Hij was 

een initiatiefrijk man die aan de basis 

stond van veel maatschappelijke 

ondernemingen. Hij heeft onder andere de 

Maatschappij tot Redding van 

Drenkelingen en de Oeconomische Tak en 

de Kweekschool voor de Zeevaart 

opgericht. Tijdens de periode van de 

Bataafse Republiek (1795-1806) heeft hij 

zich enorm ingezet voor de armen en voor 

een menswaardige behandeling van deze 

groep. Hij zag emoties, sympathie en 

empathie belangrijke instrumenten om tot een beter werkende samenleving te komen, met name 

in sociaal en politiek opzicht. Hiervoor waren “gespierde zielen” nodig die tegen de weerstand 

konden opboksen. Volgens De Vries was Lublink een exponent van de zogenaamde “gevoelige 

Verlichting”. De Vries heeft dat correct gezien, omdat uit het hele boek blijkt dat Lublink een 

hooggevoelig persoon was die sterk zijn omgeving aanvoelde en daar ook sterk op reageerde, 

wanneer er onterecht onrecht werd aangedaan.  

 

De Vries heeft dit onderzoek verricht van een emotioneel-historisch perspectief dat de laatste 

tijd aan aandacht wint. Lublink was een zeer maatschappelijk betrokken man, die voorkomt in 

grafliteratuur, sentimentele letterkunde en het religieuze lied. Hij was ervan overtuigd dat God 

de mensheid had opgedragen menslievend te zijn en te zorgen voor elkaar. Lublink heeft vanuit 

die gedachte het opgenomen voor vrouwen, Joden en de armen die hij zoveel gelijk wilde 

behandelen met zoveel mogelijk vrijheden. Zijn streven naar een ondogmatische beleving van 

de leer van Jezus was voor die tijd als revolutionaire en zou nu niet misstaan. Zijn drang naar 

gelijkwaardigheid en menslievendheid stuurde aan op verzet bij hen die dachten dat de mens 

zou zwelgen in hun eigen verdriet. Lublink was betrokken in vele genootschappen die ervoor 

moesten zorgen dat de mens beter en kritischer ging nadenken over zijn eigen omgeving en dan 

met name over gemarginaliseerde groepen die het niet zo goed hadden. Deze filantropische 
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gevoelsethiek zorgde ervoor dat hij voor diverse groepen streed, waaronder ook de katholieken 

in de Bataafse Republiek. Hiervoor schafte hij het primaat van de hervormde kerk af. Tijdens 

de Patriotse Revolutie van 1787 speelde een genootschappen een evidente rol. Na het mislukken 

van deze revolutie verdween Lublink tijdelijk naar de achtergrond alsook zijn idealen, maar 

bleef hij wel in stilte schrijven over zijn idealen. Lublink’s inzet heeft geleid tot scheiding van 

kerk en staat, beter en eerlijker onderwijs voor kinderen van verschillende achtergronden en 

leeftijden, een betere gezondheidszorg en kwalitatieve armenzorg. Zijn rol in de ontwikkeling 

van de gezondheidzorg mag ook opmerkelijk worden genoemd. In zijn tijd ontwikkelde de 

gezondheidszorg zich snel en werd steeds professioneler, ondanks de nog steeds aanwezige 

kwakzalverij. Hij zorgde ervoor dat de gezondheidszorg onderdeel werd van de Agent van 

Nationale Opvoeding. Lublink zorgde met zijn rapporten voor ziektepreventie, waarbij voedsel 

en drank steeds meer in de gaten werden gehouden. Ook onderwijs in geneeskunde en farmacie 

had zijn aandacht, dat steeds moest worden verbeterd. Hiermee verbeterde hij de kwaliteit van 

toekomstige artsen en apothekers en dus ook de volksgezondheid. Met zijn inspanningen heeft 

Lublink ook een plaats verworven in de Nederlandse medische geschiedenis. 

 

Het boek is zeer duidelijk opgebouwd en helder geschreven. De jonge doctor heeft alle 

beschikbare bronnen gebruikt en structureel naar zijn conclusie toe geschreven, waarbij hij ook 

de kritiek op Lublink niet heeft weggelaten. Met dit mooie proefschrift heeft Cor de Vries een 

tot nu toe onbekende figuur in de Nederlandse historiografie zijn plaats in de spotlights 

gegeven. Hopelijk verschijnen er nog meer studies over dit soort “vergeten figuren”. Daarnaast 

is het leven van Lublink dermate actueel dat het ook de mensheid kan inspireren het goede te 

doen en om te zien naar diens naasten. 
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(Recensie) Gerrit Schutte en Rolf van der Woude (red.), Geloof en geschiedenis. Honderd jaar 

Gezelschap van Christelijke Historici (Uitgeverij Verloren 2020). ISBN 9789087048648, 232 

pp. €25,00. 

Mark Beumer 

 

Dit boek beschrijft de oprichting van het 

Gezelschap van christelijke historici in 1920, 

dat als doel had om het christendom te 

bestuderen. Omdat naar de mening van het 

gezelschap de kennis van het christendom 

afneemt, is deze jubileumbundel nog meer 

relevant. 

 

Het boek heeft dertien hoofdstukken, 

auteursgegevens en een register. 

 

De eerste vraag die dit boek oproept is wat nu 

eigenlijk de titel is. Wanneer je het boek 

namelijk open slaat, zie je de afwijkende titel 

in vergelijking tot hierboven staan, namelijk 

Geloof en geschiedenis. Honderd jaren 

Gezelschap van Christelijke Historici.  

 

De eerste twee hoofdstukken van Gerrit 

Schutte en Rens van der Woude gaan in op de 

ontstaansgeschiedenis van het gezelschap, de 

publicaties die zijn verbonden aan bepaalde 

thema’s, wie in het bestuur heeft gezeten en 

wat de voorwaarden zijn. Met name die 

voorwaarden vallen in het oog. Om lid te mogen worden, móét je gepromoveerd zijn oftewel 

doctor zijn. Een goede reden hiervoor ontbreekt. Eerlijk gezegd komt dit arrogant, elitair, 

kortzichtig over als vanuit de ivoren toren, die zij zelf zo graag hadden willen vermijden. De 

meerwaarde lijkt slechts te liggen in de aanname dat deze groep historici zich beter voelt door 

hun doctorstitel. Hoewel ze kort hebben overwogen het lidmaatschap open te stellen voor 

doctorandi, is het er nooit van gekomen. Daarnaast willen zij als “christenhistorici” niet 

meegaan met de tijd en dus niet met zogenaamde hypes. Het wordt niet duidelijk wat die hypes 

dan zijn. Zij stellen zichzelf ten doel de seculiere geschiedschrijving bij te sturen en te 

corrigeren. Het derde hoofdstuk richt op welke rol de vrouwen hebben vervuld bij het 

gezelschap. 

 

In het vierde hoofdstuk ‘Wat heeft Eusebius met Herodotus van doen? Continuïteit en 

discontinuïteit in de historiografie van de klassieke Oudheid en het Vroege christendom’ stelt 

Jaap van Amersfoort wat de overeenkomsten zijn in de stijl van geschiedschrijving tussen 

Jeruzalem en Athene. In feite is dit het eerste hoorcollege in de cursus Historiografie, zoals ik 

die aan de Radboud Universiteit heb gevolgd, waarbij de antieke geschiedschrijving zich in 

eerste instantie richtte op een mix van mythologie met geschiedenis, met thema’s als de 

Perzische Oorlogen of de Peloponnesische Oorlog. De christelijke geschiedschrijving stoelt 

hevig op de antieke, maar verschilt inhoudelijk door haar focus op het christendom. De auteur 

noemt met name Herodotus, Thucydides en Eusebius. Met name Eusebius wordt als 

onbetrouwbaar gezien in relatie tot zijn beschrijving van de zogenaamde bekering van keizer 
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Constantijn de Grote.20 Van Amersfoort beschrijft verder drie modellen die gebruikt worden 

als argument om een bepaalde politieke beslissing te verdedigen of af te wenden: het 

decadentiemodel, het stavings principe en het vooruitgangsconcept. Verder spreekt Van 

Amersfoort eerst over Eusebius’ Praeparatio Evangelica (p.70) en daarna over Evangelica 

Praeparatio (p.72). Het is Praeparatio Evangelica, waarmee de Mensheid werd voorbereid op 

de komst van God. Daarnaast gebruikt de auteur het woord “heiden” en “heidens” terwijl dat 

allang achterhaald is. Liever spreken wij over “niet-christelijk”.21 De Apologie van Eusebius 

kan gezien worden als een vorm van inculturatie, waarbij de niet-christelijke bevolking 

uiteindelijk bekeerd moet worden tot het christendom.22 Daarnaast wordt Orosius en zijn 

Historiae adversum Paganos beschreven. Zowel Eusebius als Orosius probeerden de religie en 

rituelen van Grieken en Romeinen te bekritiseren als onecht, maar kregen goede repliek van 

Celsus. De auteur gebruikt voor zijn hoofdstuk voornamelijk antieke bronnen en mist hierdoor 

het debat in de moderne geschiedschrijving. 

 Tom Hage richt zich vervolgens in het vijfde hoofdstuk ‘Ahi Constantin, di quanto mal 

fu matre...’ De ‘Konstantinische Wende’ als historiografisch probleem’ op de eerder 

zogenaamde bekering van Constantijn in 313, al wordt ook 312 in de historiografie genoemd. 

Terecht zegt Hage dat het christendom (geen hoofdletter!) in 313 slechts vrijheid van godsdienst 

kreeg en dat keizer Theodosius het christendom in 380 tot staatsgodsdienst verhief, al duurde 

dat proces wel tot 395. Verder is niet alleen de levensbeschrijving van Eusebius van belang 

voor Constantijn’s zogenaamde bekering, maar ook die van Lactantius. Verder is het niet 

“romeinse keizers” (p.85) maar Romeinse keizers. Hage heeft de positie van Constantijn na zijn 

leven herijkt en komt tot de conclusie dat zijn periode helemaal niet als absolute breuk wordt 

gezien. Hiervoor heeft Hage een aantal publicaties gebruikt, maar mist hij helaas de bundel over 

Constantijn van prof. dr. Olivier Hekster en prof. dr. Corjo Jansen.23 Jaap van Moolenbroek 

richt zich vervolgens op de Kruistochten in zijn zesde hoofdstuk ‘Tussen geestdrift en afschuw. 

De kruistochten naar Jeruzalem in Nederlandse ogen door de eeuwen heen’. Specifiek vraagt 

de auteur zich af waarom de publieke opinie voor de Kruistochten van steun naar afwijzing zijn 

geëvolueerd en kijkt met name naar de periode tussen de 11e en de 13e eeuw. De auteur maakt 

aan de hand deze korte historiografische verkenning duidelijk dat met de Reformatie er kritiek 

begon te komen op het katholieke christendom en daarmee de Kruistochten door Erasmus en 

andere protestantse historici. Na 1950 wordt er tevens afstand genomen van de Kruistochten 

doordat het kruis werd misbruikt in zogenaamde “heilige oorlogen” en doordat paus Benedictus 

spijt betuigde voor wat er in het verleden door christenen is aangericht. Desalniettemin betoogt 

de auteur terecht dat de gebeurtenissen ook in hun eigen tijd bekeken moeten worden. De auteur 

heeft veel primaire bronnen gebruikt en verouderde secundaire literatuur. Ik wijs hier voor een 

meer actueel werk op het boek De Kruistochten van Thomas Asbridge uit 2010.24 

 

 
20 Mark Beumer, 'Van Jupiter tot Jezus. De keizercultus van Constantijn de Grote nader bekeken', in: Kleio-

Historia, nr. 2. (2015) 21-28. 
21 Vanaf de vierde eeuw komt het woord “heidens” op en betekent ‘niet-christelijk’ in Germaanse en Joodse zin 

en kan als opvolger van het begrip “antiek” gezien worden. Zie Josef Lössl and Nicolas J. Baker-Brian (eds.), A 

Companion to Religion in Late Antiquity (Wiley Blackwell 2018) 61-80, 391-410; Marianne Sághy and Edward 

M. Schoolman (eds.), Pagans and Christians in the Late Roman Empire. New Evidence, New Approaches (4th-

8th centuries) (Central University Press Budapest · New York 2017) 59-68; Michele Salzman, Marianne Sághy, 

and Rita Lizzi Testa (eds.), Pagans and Christian in Late Antique Rome. Conflict, Competition, and Coexistence 

in the Fourth Century (Cambridge University Press 2016) 115-138. 
22 Mark Beumer, 'Gerard Lukken herzien. Van inculturatie naar culturatie en weer terug. Een pleidooi voor een 

Lukken-Hoondert model', in: Kleio-Historia, nr. 12. (2020) 10-44. 
23 Olivier Hekster en Corjo Jansen (red.), Constantijn de Grote. Traditie en verandering (Vantilt 2012). 
24 Thomas Asbridge, De Kruistochten. De strijd om het Heilige Land (Spectrum 2010). 
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Herman Speelman is vervolgens verantwoordelijk voor het zevende hoofdstuk ‘Fidem non 

existere sine timore Dei. Over boete, doop en christen-zijn in de middeleeuwen en aan het begin 

van de vroegmoderne tijd’. Speelman bespreekt de dynamiek tussen boetedoening en de doop, 

waarbij ook de kinderdoop wordt meegenomen en richt zich op de veranderende 

betekenisgeving van deze relatie tijdens de Reformatie en wat nu eigenlijk functie van de 

boetedoening moest zijn, die vervolgens werd gekoppeld aan de biecht en eventuele straffen. 

Een mooi boek dat hierbij aansluit is Misdaad in de Middeleeuwen van Trevor Dean.25 Jaap van 

Slageren kijkt vervolgens naar zending en kolonialisme in Portugal in zijn hoofdstuk ‘Missie 

en zending en koloniale expansie. Kerstening onder de Portugezen en de VOC’. De auteur 

vergelijkt de katholieke en protestantse zending in Portugal in 18e en 19e eeuw alsook de piëteit. 

Dit thema wordt in de context van de vroegmoderne ontdekkingsreizen geplaatst, waarbij de 

auteur uiteindelijk concludeert dat de katholieke zending op kolonialisme gericht was en het 

protestantse niet, omdat kolonialisme en slavernij toen al voorbij waren. Hierdoor kon men 

vrijelijk missionarissen sturen en het Woord van God brengen ofwel wederom inculturatie. 

Leendert J. Joosse vervolgt met ‘Liever Turks dan paaps. In theologisch perspectief’. Deze 

strofe was in de 16e eeuw populair vanwege de vermeende godsdienstvrijheid binnen de islam. 

Joosse kijkt in zijn bijdrage specifiek naar de vraag hoe protestanten sinds 1600 over de islam 

dachten. De conclusie is niet verrassend, namelijk dat de islam en Mohammed lange tijd door 

het christendom werd verguisd. Het innovatieve is de inbreng van prof. dr. Pieter van 

Koningsveld die vindt dat alle schoolboeken, met daarin een negatief beeld van de islam, 

allemaal vervangen moeten worden door neutrale boeken. Joosse is het daar niet mee eens. 

Kritisch denken is wel toegestaan. Een mooi dat hierbij aansluit is De Islam: kritische essays 

over een politieke religie van Wim en Sam van Rooy.26 

 

Roelof Bisschop vervolgt met het tiende hoofdstuk ‘Profetische waarde van geschiedenis. Bij 

Puriteinen en Coccejanen’. Volgens de auteur ligt de waarde van puriteinse en coccejaanse 

historiografie vooral in het duiden van de eigen tijd, hier de 16e eeuw, waarbij bepaalde 

voorspellingen pas later uitkwamen. Het periodiseren van de geschiedenis bood hierbij een 

handig instrument om allerlei zaken beter te duiden. Voor periodisering zie het artikel van prof. 

dr. Peter Raedts.27 Jacob van Sluis gaat verder met het hoofdstuk ‘De Verlichting vanuit 

nationaal perspectief’. De auteur wil specifiek naar de Nederlandse Verlichting kijken met het 

werk van Jonathan Israel als startpunt, met name zijn scheiding tussen radicale en gematigde 

Verlichting. Aan de hand van een historiografische analyse geeft de auteur een verhelderende 

en kritische blik op het concept Verlichting en hoe dat in de loop der tijd is ingevuld. Ook 

besteedt hij aandacht aan de katholieke Verlichting, waarvoor de pas de laatste jaren meer 

aandacht is. Geconcludeerd wordt dat de Verlichting zich vooral in een protestantse context 

heeft voltrokken, waarbij het begrip in antirevolutionaire termen overdreven acht. Het twaalfde 

hoofdstuk ‘De financiering van de armenzorg tijdens de Bataafse Republiek’ is geschreven door 

Aukje Zondergeld-Hamer en richt zich op de vraag wie nu voor armen moest zorgen, nu de 

overheid deze taak niet meer aan kerkelijke instellingen kon toewijzen en hoe moesten de armen 

onderwijs genieten? Na 1796 werd in eerste instantie bepaald dat elke denominatie haar eigen 

groep armen moest onderhouden en dat de mensen zonder denominatie geholpen moesten 

worden uit het lokale armenfonds. Later werd geopperd voor directe belastingen waarvoor 

ieders kapitaal openbaar gemaakt moest worden, wat tot grote weerstand leidde uit angst voor 

het verlies op krediet. Andere opties waren een billijker belastingstelsel zonder indirecte 

belastingen. De aloude grondbelasting bleef, de indirecte belastingen werden verhoogd en er 

 
25 Trevor Dean, Misdaad in de Middeleeuwen (Pearson Education 2004). 
26 Sam van Rooy en Wim van Rooy (red.), De Islam: kritische essays over een politieke religie (ASP nv 2010). 
27 Peter Raedts, ‘Tussen oud en modern. De periodisering van de Middeleeuwen’, in: Maria Grever en Harry 

Jansen (red.), De ongrijpbare tijd Temporaliteit en de constructie van het verleden (Hilversum 2001) 49-63. 
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kwam een zegelbelasting, waarbij welgestelden werden vrijgesteld. Kerkelijke armenzorg was 

geen optie, omdat iedereen gewoon staatsburger was en dus moet de staat de armen te hulp 

schieten. Helaas schoot het allemaal niet echt op, waardoor de armoede bleef stijgen. 

Interessante literatuur is van Jan Bijlsma en Hay Janssen en Maarten van der Linde.28 Het 

dertiende en laatste hoofdstuk is geschreven door Jan Dirk Wassenaar en luidt ‘Het Friese 

Reveil. Tussen verguizing en verheerlijking’. Het Friese Reveil staat dus centraal op basis van 

G.A. Wumkes’ boek It Fryske Réveil. Wassenaar richt op zich op de negatieve en positieve 

kanten van het Friese Reveil aan de hand van Waling Dykstra (1821-1914) en predikant L.H. 

Oosten. Deze discussie wordt geplaatst in de kerkelijke ontwikkelingen van de late 18e en 

vroege 19e eeuw. Een echte conclusie ontbreekt echter, waardoor het meer bij een vergelijking 

blijft tussen twee auteurs. 

 

Concluderend geeft deze bundel een mooi depot aan kennis over de christelijke geschiedenis 

van Nederland. De auteurs zijn uiteraard allemaal gepromoveerd, maar zoals ik in het begin 

aangaf, leidt deze weg naar de vergetelheid. Op p.50 is dan ook te lezen dat het gezelschap 

teleurgesteld is in de Vrije Universiteit die de studie Geschiedenis heeft losgemaakt van het 

gezelschap, dat diversiteit nu op de voorgrond staat en dat het christendom alleen bij nog het 

vak Religiegeschiedenis wordt bestudeerd. Dit geldt ook voor de Radboud Universiteit, waar 

Religiegeschiedenis eerst nog Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme heette. Verder 

zijn een mondiale benadering, een langetermijnperspectief en diverse methodologieën 

inmiddels gemeengoed aan universiteiten en binnen de studie Geschiedenis. Het Gezelschap 

van christelijke historici is door hun eigen kortzichtigheid verworden tot een wat vreemde 

vereniging van mensen die zich “christenhistorici” noemen. Natuurlijk biedt dit gezelschap een 

schat aan informatie en zijn hun publicaties en onderzoek zinvol, maar ook doctorandi kunnen 

prima boeken en artikelen schrijven. Men zou ook promovendi kunnen benaderen en als men 

niet oppast bestaat het gezelschap over een paar jaar niet meer. De hoofdstukken zijn allemaal 

helder geschreven, waarbij vaak graag gebruik wordt gemaakt van primaire bronnen en veelal 

verouderde secundaire literatuur. Daar moet verandering in komen. Door de werkwijze te 

hanteren die eerder is beschreven, raak je achter op actuele ontwikkelingen in de historiografie. 

Ook niet zo bekende thema’s als het Reveil kun je met actuele boeken en artikelen beschrijven. 

Ik wens het gezelschap veel succes. 
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