
  

 

 

Tilburg University

Kleio-Historia. Tijdschrift voor Geschiedenis

Beumer, Mark

Publication date:
2020

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Beumer, M. (2020). Kleio-Historia. Tijdschrift voor Geschiedenis.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/5b1cc3fc-2bc7-4cc7-8b19-2e65cd62a232


 
 

KLEIO-HISTORIA 
Tijdschrift voor Geschiedenis 

 

 
 

(2020) NUMMER 11 
 

 

  



 
 

Colofon 

6e jaargang 2020, nummer 11 

Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud worden uitdrukkelijk voorbehouden 

 

© Kleio-Historia, Millingen aan de Rijn 2015-2019 

 

Redactie 

Drs. Mark Beumer 

 

Omslag ontwerp: Mark Beumer 

Lay-out: Mark Beumer 

Afbeelding omslag: Kleio, de Griekse godin der Geschiedenis 

 

ISSN: 2452-1507 

 



 
 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord           

Mark Beumer          5 

 

Over de auteurs         6  

 

(Recensie) Paul Muys, Geen zee te hoog. Japan en de Japanners in de 21ste eeuw (Uitgeverij 

Vrijdag 2020).   

Jef Abbeel          8 

 

(Recensie) Herman Teule en Alfons Brüning (red.), Handboek Oosters Christendom (Peeters 

2018). 

Mark Beumer          11 

 

(Recensie) Bert Gevaert en Johan Mattelaer, Roma Intima. Liefde, lijf en lust (Gorredijk 2020). 

Jef Abbeel          24 

 

(Recensie) George Kazantzidis (ed.), Medicine and Paradoxography in the Ancient World (De 

Gruyter 2019). 

Mark Beumer          26 

 

(Recensie) David Walsh, The Cult of Mithras. Development, Decline and Demise ca. A.D. 270-

430 (Brill 2019). 

Mark Beumer          40 

 

(Recensie) Angela Stent, Het Rusland van Poetin. Rusland tegen het Westen (Tielt 2019). 

Jef Abbeel          53 

 

(Recensie) Nikolaj Karamzin, Brieven van een Russische reiziger (Benerus 2019). 

Jef Abbeel          57 

 

(Recensie) Mathieu Zana Etambala, Veroverd, bezet, gekoloniseerd. Congo 1876-1914 

(Gorredijk 2020). 

Jef Abbeel          60 

 

(Recensie) Laura Starink, Post uit Rusland 1972-2020 (Atlas Contact 2020). 

Jef Abbeel          64 

 

(Recensie) Judith Pollman, Memory in Early Modern Europe, 1500-1800 (Oxford University 

Press 2017). 

Mark Beumer          68 

 

(Recensie) Bettine Siertsema, Diamantkinderen. Amsterdamse Diamantjoden en de Holocaust 

(Uitgeverij Verbum 2020). 

Mark Beumer          72 

 

(Recensie) Joris Vandendriessche, Medical societies and scientific culture in nineteenth century 

Belgium (Manchester University Press 2018). 

Leo van Bergen         74 



 
 

 

(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Engels-Nederlandse oorlogen door een zee van bloed 

in de Gouden Eeuw 1652|1674 (WalburgPers 2016). 

Mark Beumer          75 

 

(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Zesdaagse Oorlog. De Israëlische ‘herschepping’ 

van het Midden-Oosten en Nederland Juni 1967 (WalburgPers 2017). 

Mark Beumer          77 

 

(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Slag in de Javazee 1941-1942. Oorlog tussen Japan 

en Nederland (WalburgPers 2017). 

Mark Beumer          79 

 

(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Krimoorlog. Een vergeten wereldoorlog 1853-1856 

(WalburgPers 2018). 

Mark Beumer          81 

 

(Review) Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een 

religieuze minderheid 1570-1750 (Vantilt 2018). 

Mark Beumer          83 

 

(Recensie) Leo van Bergen, Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde 

1795-1950 (Vantilt 2019). 

Mark Beumer          86 

 

(Recensie) Jürgen Raab, Ervin Goffman. From the Perspective of the New Sociology of 

Knowledge (Routledge 2019). 

Mark Beumer          89 

 

(Recensie) Philip Rousseau and Manolis Papoutsakis (eds.), Transformations of Late Antiquity: 

Essays for Peter Brown (Routledge 2016). 

Mark Beumer          102 

 

(Recensie) Douglas Smith, De Russische Klus. De geheime Amerikaanse reddingsoperatie bij 

de Russische hongersnood (Spectrum 2019). 

Jef Abbeel          105 

 

(Recensie) David Frankfurter (ed.), Guide to the Study of Ancient Magic. Religions in the 

Graeco-Roman World. Volume 189. (Brill 2019). 

Mark Beumer          108 

 

(Recensie) Christian Laes, Katariina Mustakallio and Ville Vuolanto, Children and Family in 

Late Antiquity. Life, Death and Interaction (Peeters Publishers 2015). 

Mark Beumer          119 

 

(Recensie) David Engels and Peter Van Nuffelen (ed.), Religion and Competition in Antiquity 

(Peeters Publishers 2014).   

Mark Beumer          129 

 

 



 
 

(Recensie) Carolien Roelants, Dwars door het Midden-Oosten (Prometheus 2019). 

Mark Beumer          133 

 

(Recensie) Jonathan J. Moore, Pest en cholera. Geneeskunde door de eeuwen heen 

(Davidsfonds 2019). 

Mark Beumer          135 

 

(Recensie) Jonathan Holslag, De Nieuwe Zijderoute (Cmb Publishers Belgium 2019). 

Jef Abbeel          137 

 

(Recensie) Jan van der Putten, Fabels over China. Hardnekkige westerse misvattingen over de 

nieuwe wereldmacht (de Geus 2019). 

Jef Abbeel          141 

 

(Recensie) Mathijs van de Waardt, De man van 1848 – Dirk Donker Curtius (Vantilt 2019). 

Mark Beumer          146 

 

(Review) Anne Doedens en Lieke Mulder, Tiendaagse veldtocht. Burgeroorlog in het 

Koninkrijk der Nederlanden 1830-1839 (WalburgPers 2018). 

Mark Beumer          147 

 

(Recensie) Matthew Dillon, Esther Eidinow, Lisa Maurizio (ed.), Women's Ritual Competence 

in the Greco-Roman Mediterranean (Routledge 2016). 

Mark Beumer          149 

 

(Recensie) Youp van ’t Hek, Lonely at the top. Columns (Thomas Rap). 

Mark Beumer          152 

 

(Recensie) Geert Noels, Gigantisme. Van too big to fail naar trager, Kleiner en menselijker 

(Lannoo Tielt 2019). 

Jef Abbeel          153 

 

(Recensie) George Westerduin, De Kerk ... angst of Liefde? (Uitgeverij U2pi 2019). 

Mark Beumer          157 

 

         

 

      



6 
 

Voorwoord 

Beste lezer,  

 

Nu het coronavirus de wereld teistert, zijn mensen gedwongen hun leven voorlopig anders in te 

richten. De mens heeft het moeilijk met het loslaten van controle. Immers hebben wij te maken 

met een nieuw virus, waarvoor nog geen vaccin beschikbaar is en wat nog twee jaar kan duren. 

Men wordt gedwongen zoveel thuis te werken en anderhalve meter afstand van elkaar te 

houden. Het kabinet wordt door het RIVM geïnformeerd, waarin medici als virologen het 

kabinet adviseren. Toch is er ook de vraag om andere wetenschappers erbij te betrekken, zoals 

psychologen, ethici en sociologen. Maar ook wij historici en dan met name de medisch historici, 

kunnen hier van groot nut zijn. Immers bestuderen deze historici nu juist de momenten waarop 

de mens voor het eerst met bepaalde virussen en bacteriën in aanraking kwam en hoe zij daarop 

reageerden. Toen ik in 2015 mijn boek over Hygieia, de Griekse godin van Gezondheid 

publiceerde, die samen met haar mythologische vader Asklepios naar Athene werd gehaald, om 

in 430 v. Chr. de Atheners bij te staan in de uitbraak van tyfus – vooral bekend als de “Pest van 

Athene – had ik niet kunnen bedenken, hoe actueel dit nu zou zijn. 

 

In dit nummer vindt u weer diverse recensies, waarbij ik graag de bijdrage van medisch 

historicus dr. Leo van Bergen noem, die het boek van Joris Vandendriessche, Medical societies 

and scientific culture in nineteenth century Belgium, heeft gerecenseerd. Leo van Bergen 

promoveerde in 1994 op het proefschrift De Zwaargewonden Eerst? Het Nederlandsche Roode 

Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede. Sindsdien publiceerde hij diverse boeken en 

artikelen over medische geschiedenis, met name in de 20e eeuw. In dit nummer van Kleio-

Historia vindt u een recensie van zijn boek Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire 

geneeskunde 1795-1950, dat vorig jaar bij uitgeverij Vantilt uitkwam. Onlangs verscheen onder 

redactie van hem en Eric Vermetten bij Brill het boek The First World War and Health. 

Rethinking Resilience. U kunt dit boek hier bestellen. 

 

Rest mij u allen veel sterkte toe te wensen tijdens deze mondiale gezondheidscrisis. Wellicht 

wordt u geïntrigeerd door de diverse publicaties die hier besproken zijn. Gaat u vooral naar uw 

lokale boekhandel of schaf deze online aan.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe en blijf gezond! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark Beumer, historicus 

Oprichter en eindredacteur 

 

https://brill.com/view/title/56973
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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 extern promovendus aan de 

Universiteit van Tilburg 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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(Recensie) Paul Muys, Geen zee te hoog. Japan en de Japanners in de 21ste eeuw (Uitgeverij 

Vrijdag 2020).  ISBN 9789460018640, 295 pp. € 22,50. 

Jef Abbeel 

 

Japan, een topper in de jaren 70-80, is in de 21ste 

eeuw op enkele domeinen voorbijgestoken door 

China en nu ‘pas’ nummer 3 in de economische 

rangschikking. Paul Muys toont overtuigend aan 

dat het nog echt meetelt en nog altijd 

topproducten aflevert. 

 

Geschiedenis 

In 1853 verplichtte de Amerikaanse vloot de 

Japanners om hun geïsoleerd land te openen voor 

de Amerikanen en nadien ook voor vijf andere 

landen en om ‘ongelijke’ verdragen te tekenen. 

Tussen 1641 en 1859 hadden de Nederlanders wel 

beperkte toegang tot het eilandje Desjima (bij 

Nagasaki). Van hen leerden de Japanners in 1855 

hoe ze op zee moesten varen. Vanaf 1868 was de 

keizer weer machtig en voerde het land zijn 

modernisering door. In één generatie werd Japan 

een grootmacht die het westerse imperialisme kon 

tegenhouden. Tussen 1870 en 1914 ging de 

productie van steenkool en staal steil de hoogte in, 

nog voor 1900 maakte Japan een einde aan de 

ongelijke verdragen en rond 1930 hadden de 

huizen al elektrisch licht, eerder dan vele in 

Amerika en Europa. In 1894-95 veroverde Japan Korea, vazalstaat van het grote China, dat 

bovendien een zware schadevergoeding moest betalen aan de agressor en Formosa/Taiwan 

moest afstaan. Japan sloot nu zelf ‘ongelijke’ verdragen met China en Korea. In 1904-05 

versloeg het Rusland in de strijd om Mantsjoerije. Voor het eerst sinds de Mongolen (13de eeuw) 

werd een Europees land vernederd door een Aziatisch. Tijdens WO I vervijfvoudigde de 

industriële productie, met dank aan de toegenomen vraag uit Europa. Maar de grote 

meerderheid van de bevolking bleef arm. In 1931 bezetten Japanse troepen Mantsjoerije, op 

eigen initiatief, zonder goedkeuring van de regering: het oppermachtige leger was een staat in 

de staat geworden. Mantsjoerije werd een Japanse kolonie, met Puyi als nep-keizer tot 1945. In 

1937 viel Japan nog eens China binnen en veroorzaakte een groot bloedbad in Nanjing. In 1941 

bezette het Frans-Indochina. Roosevelt vaardigde dan een olie-embargo uit en eiste dat Japan 

alle veroverde gebieden zou opgeven. Japan reageerde met de aanval op Pearl Harbor (7 

december 1941). Het werd een totale oorlog, waarbij Japan ook de Filipijnen, Nederlands-Indië 

en de Britse gebieden Birma, Maleisië, Singapore en Hongkong ‘bevrijdde’, d.w.z. veroverde. 

De oorlog werd een ramp en eindigde pas na twee atoombommen. Op 15 augustus 1945 was 

Japan alles kwijt, de bevolking was ondervoed, het werd (voor het eerst) bezet door de 

Amerikanen, die zorgden voor de demilitarisering, ‘denazificering’ en democratisering. Het 

land werd een bolwerk tegen de communistische buren Noord-Korea en China.  

 

Heropstanding na WO II 

De Koreaanse oorlog zorgde voor massale Amerikaanse orders en voor economische 

heropleving.  In 1960 was Japan veruit nummer één in scheepsbouw met de helft van de 
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wereldproductie. De autosector volgde, met een export van meer dan één miljoen auto’s per 

jaar in de jaren ’70. In 1962 overtrof het BNP dat van Frankrijk (p. 41). Met een jaarlijkse groei 

van 11% verdubbelde het inkomen in zeven jaar. In 1964 mocht het de Olympische Spelen 

organiseren en deed dat met veel succes.  Maar in december 1989 stortte de beurs en de 

vastgoedmarkt in en begon een langdurige recessie, die duurde tot 2010. Hypersnelle groei is 

verleden tijd. In 2018 bedroeg de schuld 235% van het BNP en werd elk kind geboren met een 

schuld van 100.000 euro. Vanaf de jaren 90 kregen de Japanse merken zoals Sony grote 

concurrentie van Samsung (Zuid-Korea) en Huawei (China): zij produceren goedkopere 

elektronica. Daardoor is Sony uitgeweken naar de muziek- en filmwereld en naar games zoals 

PlayStation. Ook andere grote bedrijven innoveerden te traag. Aan de top staan enkel oude, 

grijze, Japanse mannen: geen vrouwen, geen buitenlanders, nauwelijks jongere ondernemers 

(p. 59-60). Japan is nu wel een belangrijk leverancier van onderdelen voor de iPhones van 

Apple, de Boeing 787 Dreamliner, de Tesla -batterijen, al merkt de consument dat niet. En het 

is nog wereldkampioen in robots.  

 

Kenmerken 

Het oorlogsverleden is nog altijd niet verwerkt, zoals het Yushukan-museum aantoont. In China 

en Korea ergert men er zich aan. Corruptie bestaat helaas ook en de rechterlijke macht mist 

onafhankelijkheid, zoals Carlos Ghosn ondervond.  Japanners lezen massaal hun kranten, die 

oplagen hebben tot 12 miljoen per dag, ondanks de daling met 10% sinds 2000. Maar Japanse 

kranten bieden geen onafhankelijke, kritische pers: op het gebied van persvrijheid staat Japan 

pas op de 67ste plaats, na Niger. De wet omtrent de geheimhouding verhindert informatie over 

meerdere thema’s. De opkomst bij de verkiezingen bedraagt slechts 50%: velen vinden dat hun 

stem weinig uitmaakt. Abe heeft al zes verkiezingen op rij gewonnen en is premier sinds 2012. 

Japanners werken te veel, slapen te weinig en proberen die slaap overal in te halen. Het neo-

confucianisme zorgt voor groepsgeest, gehoorzaamheid, respect, trouw aan het bedrijf, grote 

werklust. Maar het massale overwerk van 25 uur per week, 100 uur per maand leidt tot stress, 

hartziekten en zelfmoord. Ook scholieren werken hard: 12 uur per dag, 6 dagen per week (p. 

106-110). Begrijpelijk dat zij en andere Aziaten ons kloppen in de PISA-testen. De 

productiviteit per uur ligt wel lager dan in vele westerse landen. Stakingen waren er veel in de 

jaren ’70, maar nu zijn er zo goed als geen meer. Slechts 15% is lid van een vakbond. 20 miljoen 

of 1 op 6 leven onder de armoedegrens, maar niemand geeft toe dat hij of zij arm is (p. 123). 

Om en nabij de 600.000 jongeren sluiten zich op in hun kamer met hun smartphone en internet. 

Hun ouders werken voor hen. Japan staat op de 14de plaats van de zelfmoorden, na België (11de), 

vóór Nederland (46ste) (p. 126). De Japanse vrouw was traditioneel huisvrouw en opvoedster 

van de kinderen, maar nu gaat 70% werken, weliswaar 80% deeltijds, soms met lonen van niet 

meer dan 8 euro per uur (p. 139). Velen stoppen met werken zodra ze een kind krijgen, ook 

omdat er een tekort aan kinderopvang is. Japan staat pas 110de op 144 voor gelijke rechten voor 

werkende vrouwen en ze verdienen voor hetzelfde werk 25% minder dan de mannen. In de 

regering zit (tot 2019) maar één vrouw. Slechts 25% van de artsen is een vrouw: bij 

toelatingsexamens werden ze jarenlang gediscrimineerd (p. 136-139). 1 op 5 vrouwen wordt 

ontslagen zodra ze haar zwangerschap meldt aan de baas en 30% van de vrouwen ervaart 

ongewenst seksueel gedrag op het werk (p. 142-144). De bejaarden, goed voor 25% van de 

bevolking, zijn er beter aan toe: nergens wordt men ouder dan in Japan. Het telt nu 70.000 

honderdjarigen. Het geboortecijfer daarentegen is lager dan ooit: 864.000 tegenover 1,376 

miljoen overlijdens in 2019. Sinds 2011 daalt de bevolking met gemiddeld 600.000 per jaar. 

De steden zijn overbevolkt, het platteland loopt leeg. De kosten voor gezondheid en 

bejaardenzorg stegen van 11% BNP in 1991 naar 22% in 2019 (p. 152). De gezinnen zijn klein: 

gemiddeld heeft men 1,5 kind. Om de bevolking op peil te houden, heeft men 2,1 kind nodig. 

Een volledig pensioen krijgt men straks pas vanaf 71 jaar (p. 155). Japanners houden niet van 
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immigranten: slechts 2% is buitenlander. Bedrijven laten hun auto’s liever in het buitenland 

fabriceren dan gastarbeiders in te voeren. De walvisvangst, een eeuwenoude traditie, is sterk 

verminderd tot 1/50ste van 60 jaar geleden of 40 gram consumptie per inwoner. De natuur wordt 

steeds meer ingeperkt door soms onnodige bouwwerken. Ze beschouwen de natuur met zijn 

tsunami’s (zeebevingen) als een gevaarlijke vijand. De tsunami van 11 maart 2011 was 

verwoestend en beïnvloedde ook de kernramp van Fukushima. Kernenergie krijgt steeds minder 

aanhangers, het milieu steeds meer. En bij rampen haalt zelfcensuur het van persvrijheid.  Muys 

stelt dat wij de Japanse cultuur nooit helemaal kunnen doorgronden, hoewel hij dat probeert 

met dit boek. De kloof is te groot, de taal te moeilijk. Er zijn grote verschillen in mentaliteit, 

ambities, prioriteiten. Hun vriendelijkheid, eerlijkheid, stiptheid, properheid, respect voor 

hiërarchie en anciënniteit, perfectionisme en streven naar harmonie staan ver boven de onze. 

En zoals bij Chinezen is botweg weigeren uitgesloten en is gezichtsverlies een drama.  Japan 

heeft in het verleden veel overgenomen van China: schrift, boeddhisme, confucianisme, tot de 

stratenpatronen in zijn oude steden toe. Officieel heeft Japan geen leger, wel een stevige 

zelfverdedigingsmacht. Het rekent op Amerika, maar Amerika beslist van alles zonder Japan te 

raadplegen. Met Rusland is er 75 jaar na WO II nog geen vrede wegens de Koerilen, eilandjes 

tussen Hokkaido en Kamtsjatka, die bij de oblast Sachalin horen en belangrijk zijn voor vis, 

olie en aardgas. Idem met China, de grootste afnemer van Japanse producten, om de Senkaku-

eilanden en om het oorlogsverleden. Verder met Zuid-Korea om twee eilandjes, troostmeisjes 

en dwangarbeid tussen 1910 en 1945. Met Noord-Korea is er ruzie om de raketten en om 17 

Japanners die in 1973 ontvoerd werden. De auteur besluit: Japan is nooit nummer 1 van de 

wereld geworden, wel nummer 3. Het scoort hoog in onderwijs, sociale zekerheid, welvaart, 

veiligheid, netheid, stiptheid.  Pijnpunten zijn: de snelle vergrijzing, daling van de bevolking, 

energievoorziening, klimaatverandering, hoge staatsschuld, afkeer van immigratie. Japan is de 

vernietiging van 1945 snel te boven gekomen, ook de krach van 1990 en de aardbeving van 

2011: geen zee is te hoog voor dit land. De titel van het boek wordt pas in de laatste zin van de 

laatste pagina onthuld. De lezer moet dus volhouden tot het einde, maar wordt daar ook voor 

beloond. Met ‘Tokyo 2020’ wil het land in 2021 weer even het centrum van de wereld zijn. De 

beoogde 40 miljoen bezoekers zullen er wellicht wel wat minder zijn. 

 

Beoordeling 

Dit is een zeer grondige en degelijke studie over een land dat de meesten maar oppervlakkig 

kennen.  De auteur heeft zich ook heel goed gedocumenteerd, zoals blijkt uit de noten en de 

bibliografie. Hij heeft zélf vele kwaliteiten van de Japanners. Er zijn ook twee kaartjes bij, een 

tijdlijn van 1590 tot 2020, een vademecum of woordenlijst. Het boek is zeer nuttig voor 

bezoekers en zakenlieden.  De opmerkingen die nu volgen, zijn dus details: op de kaartjes 

ontbreken nogal wat plaatsnamen die genoemd worden; in het vademecum mis ik: Abenomics, 

Bakufu, Daimio, Diet, genro, giri, han, IJzeren Driehoek, Ikigaj, Juku-school, karoshi, kata, 

keidairen, Kisha-clubs, salaryman, SCAP, Shinkansen, troostmeisjes, wa, zainichi, zwarte 

schepen. De bewuste begrippen worden wel in het boek zelf uitgelegd, maar ze nog eens in het 

vademecum opnemen zou handiger geweest zijn, bij gebrek aan trefwoordenregister. Maar het 

boek was eigenlijk al te lang. Soms gebruikt Muys de toekomstige tijd voor zaken die in het 

verleden plaatsvonden; 8 i.p.v. 6 landen (p. 232+291) geven volgens het SIPRI  meer uit aan 

defensie dan Japan: ook Saoedi-Arabië (nr. 5) en Duitsland (nr. 6); Tokio 2020 moet uiteraard 

telkens 2021 zijn: het boek was al gedrukt toen de Spelen werden uitgesteld. Ook naar de Spelen 

in 2021 zal verwezen worden als ‘Tokyo 2020’. Het is overigens nog maar de vraag of ze dan 

wel zullen doorgaan. Drie drukfoutjes is heel weinig: p. 35: Japanse i.p.v. Japans; p. 52: pe-

riode zonder streepje; foto p. 12: murenj zonder -j. Samengevat: een schitterend boek. 
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(Recensie) Herman Teule en Alfons Brüning (red.), Handboek Oosters Christendom (Peeters 

2018). ISBN 9789042934740, 993 pp. €88,00. 

Mark Beumer 

 

Deze bundel bestaat uit 53 hoofdstukken, 

verdeeld over zeven delen, aangevuld met een 

achtste deel, waarin diverse bijlagen worden 

gedeeld. 

 

Deel 1 ‘Algemene historische inleiding’, kent 

zes hoofdstukken die verhalen over het begin 

van het christendom tot aan het Osmaanse 

Rijk. 

 

Deel II ‘Afzonderlijke kerkelijke 

gemeenschappen’ is in twee delen verdeeld. 

Deel 2A ‘De kerken van het Midden-Oosten, 

de Hoorn van Afrika en Zuid India’ omvat 

negen hoofdstukken, die vooral ingaan op 

aparte christelijke stromingen in Assyrië, 

Egypte en de Maronieten. Deel 2B ‘De kerken 

van Oost-Europa, Rusland en de Kaukasus’ 

om vat ook negen hoofdstukken, die zich 

onder andere richten op de voornamelijk 

orthodoxe kerken van Griekenland, Bulgarije 

en Rusland. 

 

Deel III ‘De beweging van het uniatisme’ 

kent slechts twee hoofdstukken die naar het 

Midden-Oosten en Oost-Europa kijken. Deel IV ‘Westerse kerken in een oost-christelijke 

context’ omvat drie hoofdstukken, die die richten op het Midden-Oosten, Oost-Europa, 

katholicisme en protestantisme. Deel V ‘Recente ontwikkelingen’ draagt zeven hoofdstukken, 

waarbij vooral de orthodoxe kerken en het Midden-Oosten centraal staan. Deel VI ‘Inhoudelijke 

Verdieping’ is het grootste deel met 17 hoofdstukken. 

 

In het Voorwoord wordt ten eerste een definitie geven over wat oosters christendom nu eigenlijk 

is en hoe het oosters en westerse christendom van elkaar onderscheiden kunnen worden, al is 

een dergelijke scheiding niet zonder haken of ogen, gezien de voortdurende interactie tussen 

elkaar. Vervolgens worden drie redenen gegeven, waarom het oosters christendom steeds meer 

aandacht krijgt, namelijk dat het steeds meer onderdeel van de samenleving is geworden, sinds 

de jaren 60, toen diverse christenen zich als gastarbeider hier gevestigd hebben, ten tweede 

omdat diverse politieke situaties niet volledig te begrijpen zijn, zonder kennis van het oosters 

christendom en ten slotte vanwege de invloed die de oosters kerken hebben op het westers 

christendom. De auteurs geven aan dat er geen voetnotenapparaat is, ondanks de voetnoot in 

het Voorwoord. Daarnaast worden er algemene literatuursuggesties bij elk hoofdstuk gegeven. 

Dat is jammer, omdat het werk zo niet gecontroleerd kan worden. Bij de lange lijst van bijlagen, 

had vast ook de volledige literatuurlijst en annotatie geplaatst kunnen worden. 

 

Het eerste hoofdstuk van Deel 1 is geschreven door J. Roldanus en J. Leemans en heeft als titel 

‘Het christendom in het oostelijk Middellandse Zeegebied tot aan het Concilie van Chalcedon 
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(451)’. Men kijkt hierin naar de ontwikkeling van het christendom gedurende de eerste vijf 

eeuwen van onze jaartelling. Helaas wordt in de eerste twee zinnen al duidelijk dat er nog wordt 

vastgehouden aan achterhaalde standpunten. Men beweert namelijk dat het christendom rond 

400 al vaste voet had in alle steden, waarbij de kerstening op het platteland al grotendeels een 

feit was. Deze bewering gaat in tegen de alom bekende these dat het kersteningsproces tot in 

de 8e eeuw nog niet voltooid was, en men nog steeds niet-christelijke religies en rituelen 

uitoefenden, bijvoorbeeld verering van Germaanse en Grieks-Romeinse goden. Ook de 

vermeende bekering van keizer Constantijn klopt niet. Hij bekeerde zich pas op zijn sterfbed, 

maar gaf de christenen vrijheid van godsdienst, in ruil voor politieke steun. Bovendien bleef hij 

de Romeinse goden als Sol Invictus en Apollo tot aan zijn dood vereren, wat aantoonbaar is via 

de numismatiek.1 Hierna wordt beweerd dat het christendom in 380 werd verheven tot 

staatsgodsdienst, maar in werkelijkheid gebeurde dit pas in 395 door Theodosius. 380 was 

slechts het startpunt van dit proces. Het hoofdstuk loopt tot het Concilie van Chalcedon in 451, 

toen dit de oorzaak werd voor de splitsing in de Rijkskerk en de overige oosterse christenen. 

Ook de opmerking dat Constantijn meer vertrouwen in God of Christus zou hebben, is onjuist. 

Volgens de christelijke historici Eusebius en Lactantius, zou hij of een stem hebben gehoord, 

die zei ‘in hoc signo vinces’ (in dit teken zult Gij overwinnen) of hij zag een teken, een P met 

een X erdoorheen, wat later het chi-rho teken werd. In werkelijkheid was het Romeinse Rijk 

een polytheïstische maatschappij, waarin men talloze goden kon vereren uit verschillende 

tradities. Het christendom was daar gewoon een van.2 De these dat Constantijn minder 

vertrouwen zou hebben in de staatsgoden is onjuist en heb ik al aangetoond in mijn eerder 

opmerking over numismatiek, waarbij ik ook de inscriptie op de Boog van Constantijn kan 

noemen, waarin te lezen is, dat met behulp van ‘goddelijke inspiratie’ de slag gewonnen had. 

Er staat echter niet bij wélke godheid dat dan is. Op pagina 6 komt men terug op Constantijn’s 

religieuze overtuiging door henotheïsme te introduceren, maar ook de opmerking dat hij God 

uiteindelijk als de hoogste god erkende, is helaas onjuist. Ook met betrekking tot de 

christenvervolgingen, is door Catherine Nixey aangetoond, dat deze veel minder in omvang 

waren, dan in eerste instantie gedacht en dat de christenen zélf behoorlijk vernielzuchtig te werk 

gingen.3 Verder gebruikt men nog steeds het woord kerstening, ook al is dit inmiddels een zeer 

problematisch concept.4 Vervolgens maakt men een uitstapje naar Perzië, om vervolgens terug 

te keren naar de situatie in het Romeinse Rijk. Via een verhandeling over het arianisme en het 

Concilie van Nicea in 325, komen de auteurs langzaam bij het Concilie van Chalcedon in 451, 

waarbij in tevens de natuur van Christus centraal staat. Duidelijk is dat tegenstanders van het 

Niceense christendom als ketters werden aangemerkt en dat de discussies over de natuur van 

Christus, Maria en God nog lang niet over waren. 

 

Het tweede hoofdstuk ‘De onafhankelijke volkskerken tot aan de Arabisch-Islamitische 

veroveringen (451-641)’, geschreven door L. van Rompay, gaat verder waar hoofdstuk 1 is 

 
1 Zie hiervoor Mark Beumer, ‘Van Jupiter tot Jezus. De keizercultus van Constantijn de Grote nader bekeken’, 

in: Kleio-Historia, nr. 2. (2015) 21-28. 
2 Zie hiervoor ook Mark Beumer, 'Keizercultus van de Tetrarchen tot Constantijn de Grote', in: Kleio-Historia, 

nr. 5. (2017) 38-46. 
3 Catherine Nixey, Eeuwen van duisternis. De christelijke vernietiging van de klassieke cultuur (Hollands Diep 

2017); Olivier Hekster & Corjo Jansen (red.), Diocletianus. Tussen eenheid en versnippering (Vantilt 2018). 
4 Vanaf de vierde eeuw komt het woord “heidens” pas op en betekent ‘niet-christelijk’ en kan als opvolger van 

het begrip “antiek” gezien worden. Zie Josef Lössl and Nicolas J. Baker -Brian (eds.), The 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. 
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opgehouden. Terecht zegt Van Rompay dat deze zogenaamde christelijke eenheid niet volledig 

was en er tegenstand was van andere religieuze stromingen, als jodendom, manicheïsme en 

culten van bijvoorbeeld Mithras. De auteur haalt hiervoor archeologische en literaire bronnen 

uit de Late Oudheid (met hoofdletters!) aan die hij plaatst tussen de 4e en 8 eeuw, waarmee hij 

afwijkt van Peter Brown (2e-7e eeuw). Terecht wordt betoogd dat taalkundig-culturele en 

geopolitieke factoren deze “eenheid” behoorlijk nuanceren. Vervolgens wordt het Concilie van 

Chalcedon weer besproken, waarin over de menswording van Christus werd gediscussieerd. 

Hierna grijpt de auteur terug op Perzië in relatie tot het zoroastrisme en de dyofysieten. De 

ontwikkeling van de Oost-Syrische Kerk staat hierbij centraal. Hierna wordt het miafysitische 

verzet tegen Chalcedon door Perzië, Egypte en Syrië besproken, gevolgd door het bewind van 

keizer Justinianus en de opkomst van de islam in de 7e eeuw, waarbij de christenen als 

beschermende minderheden konden voortleven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een blik 

naar de christelijke kerken buiten het Byzantijnse Rijk. 

 

Hoofdstuk 3 ‘De Byzantijnse geschiedenis in vogelvlucht’, geschreven door P. van Deun biedt 

een historiografische analyse van wanneer men de Byzantijnse tijd kan laten beginnen. 1453 

als eindpunt staat vast, maar de auteur diverse beginpunten die binnen de literatuur besproken 

worden, als 395, 476 of aan de hand van dynastieën en regeerperiodes. Hoofdstuk 4 ‘Het 

islamitische kader: de periode tot aan het Osmaanse Rijk’ (H. Motzi) start in 570 met de 

geboorte van Mohammed, die opgroeide in Mekka, waar handel en religie belangrijk waren. 

Motzi vertelt verder over hoe het Arabisch schiereiland eerst polytheïstisch was, met de 

godinnen al-Lāt, al ‘Uzza en Manāt. Opmerkelijk is dat Allāh eerst nog als lokale beschermgod 

werd in Mekka werd vereerd, en vervolgt tot islamitische tegenhanger van God en Jahweh is 

uitgegroeid. Vervolgens wordt Mohammed verder uitgelicht, alsook zijn houding tot andere 

“religies van het Boek”. Christenen en andere niet-islamitische volkeren zouden onder 

islamitisch bewind de status van dhimmi krijgen, als zijnde een beschermde status. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een kort overzicht van de islamitische geschiedenis tot en met 

de 15e eeuw. Alexander de Groot vervolgt met hoofdstuk 5 ‘De christenen in het Osmaanse 

Rijk’, waarbij hij de periode 1300-1923 onderzoekt. Belangrijk is dat er geen religieuze 

scheiding tussen moslims en christenen bestond, alleen op sociaal-juridisch terrein. Vooral 

interessant is hier dat er lange tijd gemeenschappelijke christelijke-islamitische heiligdommen 

geweest zijn, bijvoorbeeld van de heilige Plato en de profeet Elias. Met de bloeiperiode van het 

Osmaanse Rijk in de 16e eeuw, werd de islam stevig verankerd. Hierbij is opvallend dat een 

groep christelijke onderdanen in de heersende klasse werd opgenomen (Knapenverlichting). De 

Groot spreekt uiteindelijk over de ondergang van het Osmaanse Rijk vanaf de Eerste 

Wereldoorlog, maar deze behoort in 1699 geplaatst te worden, met de Vrede van Karlowitz, 

waarbij de Nederlandse diplomaat Jacobus Colyer een evidente rol speelde.5 Hoofdstuk 6 

‘Christenen in het Osmaanse Rijk: de Europese connectie’ sluit deel 1 af, waarbij G. 

Steunebrink naar de christenen in het Midden-Oosten kijkt en hierbij teruggaat naar de 

modernisering uit de 19e eeuw. Hierbij speelt kolonialisme een grote rol. De Vrede van 

Karlowitz wordt hier wél genoemd bij de Oosterse Kwestie, al wordt Colyer niet bij naam 

genoemd. Vervolgens worden de capitulatieën besproken, waarmee de christenen erg rijk 

werden, gevolgd door de hervormingen in het Osmaanse Rijk. Het Edict van Gülhane staat hier 

centraal, waarin men pleitte voor garanties voor eer, leven en eigendom voor alle onderdanen 

en daarnaast voor een ordelijk systeem van belastinginning. Verder waren dienstplicht, gelijke 

rechten een juridische vernieuwing belangrijk. In 1856 werden deze doelen aangescherpt. Het 

boek eindigt met de opkomst van het nationalisme, wat een indirecte oorzaak is geweest voor 

het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 

 
5 Zie Mark Beumer, 'Jacobus Colyer en de Vrede van Karlowitz (1699)', in: Kleio-Historia, nr. 1. (2015) 19-24. 
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Deel II A ‘De kerken van het Midden-Oosten, de Hoorn van Afrika en Zuid India’ begint met 

het eerste hoofdstuk van H. Teule, getiteld ‘De Byzantijnse Kerk in de Arabische wereld’. 

Teune blikt kort terug op de vorige hoofdstukken en vertelt dat keizer Justinianus de Rijkskerk 

in vijf patriarchaten heeft verdeeld, de zogenaamde Pentarchie; Rome, Constantinopel, 

Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem. De chalcedoniaanse christenen van de laatste drie 

patriarchaten – vanaf de 7e eeuw gelegen in Arabisch-Islamitisch gebied – zijn het onderwerp 

van dit hoofdstuk. Deze Griekstalige Rijkskerk, ook wel Byzantijns of Byzantijns-orthodox, 

raakt in de 11e eeuw vervreemd van Rome en komt binnen de invloedssfeer van het inmiddels 

“orthodoxe” Constantinopel, hoewel deze vervreemding van Rome in de patriarchaten 

Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem niet gelijk verliep. Een aantal oude teksten noemt deze 

aanhangers ook wel melkieten naar het Syrische malkā, dat keizer betekent. Heden wordt deze 

benaming alleen nog binnen de Byzantijnse gemeenschap in het Midden-Oosten gebruikt, die 

zich begin 18e eeuw verenigde met Rome. Teule concludeert dat de geschiedenis van deze drie 

patriarchaten niet gelijk liep en allemaal op de een of andere manier zin geconfronteerd met het 

verlies van de eigen liturgische en canoniek tradities, die door Byzantijnse werden vervangen. 

De arabisering heeft zich niet altijd weerspiegeld in de aanstelling van een hogere Arabische 

clerus. De arabisering van de Kerk was het sterkst in Antiochië, wat verklaart zij zo sterk 

aanwezig is in de ontwikkeling van nationale Arabische staten. Antiochië is ook het sterkst 

vertegenwoordigd in de ontwikkeling van een orthodoxe Arabische literatuur. Duidelijk is dat 

er in deze periode sprake is van een enorme rituele dynamiek, inzake de wisseling van 

liturgieën. 

 H. Murre-van den Berg vervolgt met het tweede hoofdstuk ‘De Syrisch-Orthodoxe 

Kerk’, waarin het hoe en waarom van de hedendaagse verspreiding van de Syrisch-orthodoxe 

Kerk, de relatie tot andere (oriëntaals)-orthodoxe kerken en de relatie tot de Kerk van het Oosten 

aan bod komen. Dit gebeurt vanuit de respectievelijk Syrisch-orthodoxe geschiedenis, 

theologische traditie en de praktijk van het kerkelijk leven. Murre-van den Berg concludeert 

dat de Syrisch-orthodoxe Kerk een karakteristiek en vitaal onderdeel vormt van het 

christendom, zoals dat in het Midden-Oosten ontstaan is. Ondanks grote bloei, vroege 

verspreiding en vervolging en sterke achteruitgang, heeft deze Kerk zich toch gehandhaafd en 

verspreid over de wereld. Het samengaan van Semitisch en Grieks christendom, aangevuld met 

Arabische en islamitische invloeden (syncretisme?) en later reagerend op katholieke en 

protestantse impulsen, leidde hierbij tot een unieke vorm van het christendom, die geworteld in 

het Midden-Oosten, actief deel uitmaakt van het globale christendom. H. Teule vervolgt met 

hoofdstuk 3 ‘De (Assyrische) Kerk van het Oosten’ kijkt naar deze Kerk, die ook wel 

nestoriaans wordt genoemd en die zich nu in Chicago bevindt. In 1968 vond er een afsplitsing 

plaats, waardoor een aantal Assyriërs uit Bagdad weigerde de liturgische hervormingen van de 

patriarch in Chicago goed te keuren en kozen een eigen patriarch. Deze nieuwe 

kerkgemeenschap heet de Oude Kerk van het Oosten.  Teule kijkt naar deze Kerk onder bewind 

van de islam, indoctrinatie en het geestelijke plus intellectuele leven binnen literatuur 

spiritualiteit en liturgie, afgesloten met enkele actuele zaken. Teule verhaalt eerst over de 

kerstening van Mesopotamië in de 2e eeuw, waarbij in eerste instantie sprake was van 

evangelisatie door de eerste missionarissen. Men kwam vervolgens in aanraking met het 

mazdeïsme/zoroastrisme, waarbij Ahura Mazda het goede vertegenwoordigde en Ahriman als 

het kwade, wat veel gelijkenis had met God en de Duivel. Hierna bespreekt de naturen van 

Jezus en Maria aan de hand van Nestorius en Thomas, gevolgd door een korte sectie over het 

kloosterleven en spiritualiteit en de islamitische periode. Na de dood van Mohammed viel het 

Sassanidische Rijk uiteen, waardoor de Kerk van het Oosten nieuwe afspraken moest maken 

met de nieuwe machtshebbers. Hierna verhaalt Teule over de Donkere Nacht tijdens het 

pontificaat van Timotheüs, gevolgd door de vestiging van de Chaldeeuwse Kerk, het 

patriarchaat van Qodshanes en de Eerste Wereldoorlog, die bijzonder hard is geweest voor de 
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Syrische gemeenschap.  Na een verhandeling over het geestelijk en intellectuele leven, kijkt de 

auteur nog kort na de actualiteit, waarin hij onder andere opmerkt, dat de Assyriërs na de val 

van Saddam Hussein in 2003 zich een plaats in het nieuwe Irak proberen te verwerven. Teule 

vervolgt met het vierde hoofdstuk ‘De Maronitische Kerk’, die tegenwoordig de belangrijkste 

gemeenschap van Libanon is en daar in sterke mate het politieke landschap bepaalt. Sinds de 

stichting van de onafhankelijke staat Libanon, is een Maroniet het hoofd. Teule gaat hier vooral 

in op de identiteitsconstructie van de Maronieten, die met de Kerk van Rome verbonden zijn, 

sinds de tijd van de Kruisvaarders. De Maronitische Kerk is begonnen als een monastieke 

beweging. De in 1977 heilig verklaarde Charbel Makhlouf is hiervan een belangrijk voorbeeld. 

Aan het einde van de 17e eeuw kreeg het kloosterleven een vaste structuur door de oprichting 

van een aantal religieuze ordes, die vooral actief zijn in het apostolaat. Dit geldt ook voor de 

verschillende vrouwelijke congregaties. J. van der Vliet vervolgt met het vijfde hoofdstuk ‘Het 

Egyptische christendom: de Kopten’. Centraal staan de Egyptische christenen die tot de 

Koptisch-orthodoxe Kerk behoren en kortweg Kopten genoemd worden. Zij zijn de grootste 

minderheid in het Midden-Oosten. Aan de hand van gnostiek, kloosterleven, taal en kunst, wil 

de auteur 2000 jaar geschiedenis beschrijven. Nadat de auteur de problematiek rondom het 

woord Koptisch en Kopten heeft beschreven, gaat hij over tot het vroege christendom in Egypte. 

Hierin spelen de gnostiek en de geschriften van Nag Hammadi een grote rol. Met het Edict van 

Milaan in 313 komt in Egypte een grote ascetische beweging op in de vorm van het 

monnikendom. Verder verschijnt het Koptisch naast het Grieks als inheemse schrijftaal, groeit 

de martelarenverering, wordt de Alexandrijnse theologie als apologetisch en polemisch 

instrument ontwikkeld, wordt de centralisering van de Egyptische Kerk ontwikkeld alsook de 

snelle kerstening van het land. De martelaar was bij uitstek de christelijke heilige. Ook na de 

christenvervolgingen, bleven de martelaren een centrale rol spelen in het kerkelijke leven van 

Egypte. De Meletianen profileerden zich als de ‘kerk van de martelaren’ en genoten in de 4e 

eeuw veel steun. De reliekencultus en de jacht erop werden echter zeer veroordeeld. Lokale 

feesten en periodieke pelgrimages naar martelaarsheiligdommen vormen tot op de dag van 

vandaag, een belangrijke component in het kerkelijke leven van Egypte. Sommige 

pelgrimsoorden verwierven een supra-regionale betekenis, zoals het heiligdom van de martelaar 

Menas, ten westen van Alexandrië. Deze plaats trok tot aan de Arabische verovering grote 

aantallen pelgrims uit de gehele christelijke wereld naar Egypte. De kenmerkende Menas-

ampullen, flacons van aardewerk voor heilige olie met een afbeelding van de heilige, die de 

pelgrims vandaar meenamen, zijn tot in onze streken gevonden, Menas speelde een grote rol in 

tempel/kerkslaap, waarbij zieken hun toevlucht tot martelaren en heiligen namen. In 391 werd 

het christendom door Theodosius tot staatsgodsdienst van Egypte verklaard. Met de Arabische 

verovering kwam er een abrupt einde aan de periode, waarin Egypte onderdeel was van de 

hellenistische beschaving en had een verwoestend effect. Er kwam een andere jaartelling en er 

was veel politiek verzet. Ook zat de Kerk enkele jaren zonder hoofd. In de Koptische Gouden 

Eeuw of Renaissance was er een nieuwe bloei van christelijke religieuze en wetenschappelijke 

literatuur. De pest in de 14e eeuw zorgde echter weer voor stilstand. Hierna volgt een lange 

periode van stagnatie (1517-1800). In de tweede helft van de 18e eeuw, ontstond er echter een 

bloei binnen de Koptische gemeenschap. In de 19e eeuw volgt een tweede Gouden Eeuw, onder 

bewind van Napoleon.  

J. van der Vliet schrijft ook het zesde hoofdstuk ‘Het verdwenen Nubische 

christendom’. Hij kijkt hierin naar het historische Nubië, dat zich uitstrekt van Egypte, bij 

Aswan, tot in het noorden van de huidige staat Soedan, voorbij Khartoem, in het gebied rondom 

de Nijl en zijn zijrivieren. Het Nubische christendom speelde een belangrijke rol qua politiek 

en cultuur, in wat toen nog overwegend christelijk Noordoost-Afrika was. Van der Vliet begint 

met de kerstening, die vanuit de 5e eeuw werd ingezet. Johan van Efeze (ca 507-588) zou een 

hier een belangrijke rol in hebben gespeeld. Hierna wordt de Arabische inval in Nubië uit de 7e 
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eeuw beschreven. Deze poging faalde, waardoor de islamitische troepen in 651 een grote 

nederlaag leden. Vanaf het einde van de 9e eeuw wordt in Nubië naast Grieks en Sahidisch 

Koptisch, ook Arabisch gesproken. Het optreden van Saladin in de 12e eeuw zorgde voor de 

ondergang van Nubië. De bundel wordt vervolgd met hoofdstuk 7 ‘De orthodoxe Kerk van 

Ethiopië en Eritrea’ door E.J. van Donzel en L. van Rompay. Van Donzel is helaas overleden. 

Het Ethiopische christendom is met groot zelfvertrouwen de 20e eeuw ingegaan en vormde een 

lichtbaken voor het Afrikaanse continent, dat onder kolonialisme gebukt ging. De Ethiopische 

cultuur is nog steeds in veel delen vertegenwoordigd, met name haar tradities en kunstvormen. 

Th. M. van Lint vervolgt met het achtste hoofdstuk ‘De Armeense Apostolische Kerk’, waarin 

het Armeense christendom vanaf de 2e eeuw wordt gevolgd. Het vroege Armeense christendom 

kent Syrische en Griekse invloeden. De Armeense Kerk beroept zich op haar apostolische 

oorsprong, wat een grote rol speelde in de vorming van hun identiteit. De kerstening van 

Armenië verliep moeizaam, waarbij de aanname van het christendom door koning Trdat IV 

ofwel Tiridates in de 4e eeuw, een definitieve breuk met het verleden vormde. Vervolgens 

komen de ontwikkeling van het Armeense alfabet, Sassanidisch Iran als zwaartepunt van de 

Armeense Kerk en het Concilie van Chalcedon aan bod, waarbij ook naar het Concilie van Dvin 

in 503 en 555 wordt gekeken, waar over de natuur van Christus werd gediscussieerd. Met de 

komst van de islam in de 7e eeuw, volgde ook hier de Arabische overheersing, waarna de heilige 

Grigor Narekatsi (945/951-1003/1010) en de invallen van de Seltsjoeken en Mongolen wordt 

gesproken. Vervolgens komen de opstand tegen Rome en de opkomst van het Osmaanse Rijk 

aan bod, alsook de mekhitaristen en de Armeense Renaissance. Mekhitar ging uit van de 

noodzaak de mens naar ziel, lichaam en geest op te bouwen. Hij wilde een oecumenische 

functies vervullen en zag zijn orde als een brug tussen de Armeense Kerk en die van Rome. Tot 

slot volgen diverse gebeurtenissen in de 19e eeuw, zoals de Armeense Kwestie. H. Teule sluit 

dit deel af met hoofdstuk 9 ‘Syrisch christendom van India: de Thomaschristenen’. 

Thomaschristenen is een verzamelnaam voor een groep die is ontstaan, door de samenvoeging 

van de Anglicaanse Kerk en verschillende protestantse kerken. Zij zijn vernoemd naar de 

apostel Thomas, die in 52 in Zuid-India geland zou zijn. India zou ook door Thomas gekerstend 

zijn, al zijn er maar weinig bewijzen. Vervolgens komen de Portugese ontdekkingsreizen in de 

15e eeuw aan bod, gevolgd door de Antiocheense connectie tussen de 17e en 20e eeuw, gevolgd 

door de Thomaschristenen die met het Paroado in connectie bleven. Het Zuid-Indiase 

christendom is na de Synode van Diamper (1599) zeer verdeeld geraakt. De liturgie werd hier 

naar westers model aangepast. 

 

Deel II B De Kerken van Oost-Europa, Rusland en de Kaukasus vervolgt met tevens negen 

hoofdstukken. A. Brüning begint met een eerste inleidend hoofdstuk, waarin hij het nationale 

aspect van de lokale orthodoxe kerken behandelt. Volgens Brüning bestaat in de context van 

lokale orthodoxe kerken vaak het gevaar van een eenzijdig en overdreven nationalisme. 

Christelijk geloof en patriottisme vallen samen in de vorm van een collectieve identiteit, die 

zowel antiwesters als antimodern is, maar onderling wel vaak in conflict is. Brüning stelt de 

vraag hoe deze tendens tot samenvallen van kerkelijke en nationale tradities tot stand komt en 

hoe men in de tegenwoordige orthodoxe theologie daarmee omgaat. De oorsprong van de 

nationale kerken van Servië, Bulgarije en Rusland en Oekraïne ligt in het Byzantijnse Rijk, met 

name diens expansie tussen grofweg de 6e en 10e eeuw. Het begin van het christendom valt 

volgens hem samen met de bekering van het hoofd van een volk of staat. Bij “tsaar” Boris van 

Bulgarije en grootvorst Vladimir in het Kievse Rijk, werd de bevolking verplicht de leider te 

volgen. Hierdoor werden alle beelden, symbolen en gewoontes/rituelen van de voormalige 

“heidense” culten systematisch vernietigd. Verder werden deze heersers nu vazallen van de 

Byzantijnse keizers. Helaas is er een groeiend vijandschap ontstaan richting het Latijnse 

Westen, onder andere gerepresenteerd in het Grote Schisma van 1054, wat zelf ook weer een 
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langere voorgeschiedenis kent. Volgens Brüning kwam met de 15e eeuw een omwenteling, 

waarbij de expansie van het Osmaanse Rijk de primaire oorzaak was. Het Osmaanse Rijk had 

begin 15e eeuw al een groot deel van de Balkan veroverd, waardoor het Byzantijnse Rijk tot 

een kleine keizerstad gekrompen was. Onder dreiging van een Turkse verovering, durfde de 

Byzantijnse keizer nu compromissen te sluiten. In de 19e eeuw kwam de vraag op welke staat 

of natie met een orthodoxe meerderheid het erfgoed van Byzantium in zijn pure vorm had 

overgenomen. Uit dit concept van de natie als drager van het ware christendom, komt dan ook 

het idee van een bepaalde missie van dit volk of staat voort, volgens Brüning. Tegen deze 

achtergrond begon een romantisch nationalisme vanaf de vroege 19e eeuw ook in orthodoxe 

landen voet aan de grond te krijgen. Binnen deze ontwikkeling werd “het uitverkoren volk” nu 

de “uitverkoren natie” en het “uitverkoren rijk”.  B. Groen vervolgt met het tweede hoofdstuk 

“De Orthodoxe Kerk van Griekenland”. In dit hoofdstuk worden allereerst enkele hoofdlijnen 

getrokken van de tijd na de val van Constantinopel in 1453 tot 1981, het jaar waarin Griekenland 

lid van de EU is geworden. Daarbij wordt niet alleen aandacht aan de grote Orthodoxe Kerk 

besteed, maar ook aan andere confessionele en religieuze stromingen, omdat de Orthodoxie niet 

in een vacuüm leeft, maar in een dialectische verhouding tot andere godsdiensten en 

levensbeschouwingen staat.  Groen betoogt dat de Orthodoxe Kerk van Griekenland kostbare 

tradities belichaamt, die zich dikwijls op gespannen voet met de zich moderniserende 

samenleving, waarvan zij deel uitmaakt. Veel Grieken roepen volgens hem om een vernieuwing 

binnen de Kerk. W.J. Lamfers vervolgt met de Roemeense Kerk in het derde hoofdstuk. 

Roemenen gaan er prat op als christen te zijn geboren, omdat de apostel Andreas hier al vroeg 

kwam in het Zwarte Zeegebied. Lamfers vervolgt met dat kerstening in de Vroege 

Middeleeuwen betekende, dat ook altijd het winnen van vazallen en bondgenoten en had 

daarmee allemaal politieke implicaties. Vanaf de 14e eeuw realiseren de Osmanen systematisch 

gebiedsuitbreiding binnen Europa, vooral in de Balkan. Hierna breiden diverse staten hun macht 

uit in de Balkan. I. Vassileva vervolgt met het vierde hoofdstuk ‘De Orthodoxe Kerk in 

Bulgarije’. De auteur kijkt naar de periode tussen de stichting van het Eerste Bulgaarse Rijk 

(681) tot 1997. Hierbij is sprake van een grotere rituele dynamiek, aangezien zij hun “heidense” 

gebruiken en rituelen nog hanteerden. Het Tweede Bulgaarse Rijk volgt in 1396m gevolgd door 

vijf eeuwen Osmaanse heerschappij. Tot slot was er sprake van een meer dan vijftig jaar durend 

communistisch regime (1946-1989). In 1997 zegde de Bulgaarse Kerk haar lidmaatschap op bij 

de Wereldraad van Kerken. Th. Bremer vervolgt met hoofdstuk 5 ‘De Orthodoxe Kerk van 

Servië’. Volgens Bremer vertoont de Servisch-orthodoxe Kerk vele kenmerken, die men ook 

bij de autocefale Orthodoxe Kerken kan aantreffen. De Servische Kerk moest in de loop van de 

20e eeuw een aantal moeilijke situaties doorstaan die de andere kerken niet in die mate hebben 

doorgemaakt. Hierna vervolgt Bremer met het zesde hoofdstuk ‘De Orthodoxe Kerk van 

Macedonië’. Volgens Bremer moet men zich twee zaken beseffen, wanneer men zich 

bezighoudt met de Orthodoxie in Macedonisch gebied. Ten eerste de aanwezigheid van 

orthodoxe christenen in dat gebied en ten tweede de huidig Macedonisch-orthodoxe Kerk als 

officiële kerkelijke organisatie, die echter niet door andere Orthodoxe Kerken wordt erkend. 

Macedonië en Griekenland hadden tot voor kort een conflict over de naam Macedonië, omdat 

dit ook een gebied in Griekenland is. Bremer kijkt in ieder geval naar de geschiedenis van het 

christendom vanaf de Oudheid. Hierna kijkt hij naar het ontstaan van het schisma in 1968, 

waarbij de Macedonische Kerk zich autocefaal verklaarde. Tenslotte kijkt hij naar de actuele 

situatie. De discussie wordt voortgezet door W. van den Bercken met hoofdstuk 7 ‘De 

Orthodoxe Kerk van Rusland’, De kroniek Het verhaal van voorbije jaren beschrijft het 

ontstaan van het christendom. Daarin wordt verhaald, hoe in 988 Vladimir van Kiev het 

christendom introduceerde in zijn rijk Roes. Dit rijk omsloot ook huidig Oekraïne. Er wordt 

gekeken naar de ontwikkeling van de Russische Kerk tot na de Koude Oorlog. A. Brüning kijkt 

dan in hoofdstuk 8 ‘De Kerken van de Byzantijnse ritus in Oekraïne’ naar de vier Kerken die 
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de Byzantijnse ritus vieren. Hoewel er geen sprake is van wederzijds vijandschap, is er wel 

sprake van wantrouwen en concurrentie. Ook de kerstening vond pas plaats in de 10e eeuw. 

Hierna wordt deze ontwikkeling gevolgd, met tevens de nadruk op de Koude Oorlog en de 

gevolgen van de Maidan-revolutie in 2013. K. Kaufhold besluit dit deel met het negende 

hoofdstuk ‘De Kerk van Georgië’. De huidige republiek Georgië omvat het gebied tussen de 

Kaukasus in het noorden, de Zwarte Zee in het westen, de Turks-Armeense grens in het zuiden 

en in het oosten de grens met Azerbeidzjan. Deze geschiedenis begint in 400 v. Chr. tot en met 

1997. De bronnen rondom het christendom in de Vroege Middeleeuwen zijn schaars en staat 

waarschijnlijk in verband met de apostel Andreas als eerste missionaris. Historisch gezien 

bereikte het christendom Georgië via het oosten vanuit Armenië en Syrië en via het westen 

vanuit het Byzantijnse Rijk. Ook hier speelden kloosters vanaf de 5e eeuw een belangrijke rol 

in de kennis en verspreiding. Sinds 1977 wordt de Georgische Kerk geleid door de katholikos-

patriarch Ilia II Shiolashvili. In 1962 sloot de Kerk zich aan bij de Wereldraad van Kerk maar 

verliet deze weer in 1997. Sinds de onafhankelijkheid van Georgië in 1991, speelt de Kerk een 

grote rol in het politieke en kerkelijke leven. Een sterk nationalisme is niet vreemd aan een deel 

van deze kerken en speelt een rol in de problemen met andere kerken. 

 

Het boek vervolgt met Deel III ‘De Beweging van het unitiatisme’ en kent slechts twee 

hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk ‘De geünieerde Kerken in Oost-Europa’ is geschreven door 

A. Brüning. In juni 1993 nam de dialoogcommissie van de Rooms-katholieke Kerk en de 

Orthodoxe Kerk in het Libanese Balamand een document aan over de geünieerde Kerken. Dat 

document moest een einde maken aan de problemen en tegenstellingen rond de “geünieerde” 

of “Grieks-katholieke” kerken, die na het uiteenvallen van het Oostblok opnieuw waren 

opgelaaid. Toch heeft dit document in feit slechts gedeeltelijk de scherpe kanten van het conflict 

afgehaald. Aan de ene kant werd het “unitiatisme” afgekeurd als een middel om de eenheid 

tussen de Rooms-katholieke Kerk en de orthodoxe nationale kerken te herstellen; men zag het 

als een methode uit het verleden die had gefaald. Aan de andere kant werd het bestaansrecht 

van de bestaande geünieerde kerken erkend en werd benadrukt, dat ze een rol zouden kunnen 

spelen in de oecumenische dialoog. Dat werpt volgens Brüning de vraag op, hoe kerken die hun 

ontstaan danken aan een inmiddels verworpen methode tot hereniging, nu toch een 

bemiddelende rol kunnen spelen in de richting van die hereniging. Samenvattend zegt Brüning 

dat verschillende visies over de Unie een rol spelen in de zoektocht naar hun identiteit, welke 

tot op de dag vandaag voortduurt. Het uniatisme heeft in eerste instantie een grote rol gespeeld 

bij de interne ontwikkeling van de geünieerde kerken, maar reeds bij de onderhandelingen over 

de unies en ook later bij het proces van de interne ontwikkeling van deze kerken, kan men steeds 

een concurrentie tussen verschillende opvattingen over de Unie waarnemen. Geen van de 

verschillende concepten heeft volgens Brüning zijn waarde verloren. Dat geldt ook voor de 

verhouding met de niet-geünieerde orthodoxe kerken, die op het punt van de ritus dicht bij hen 

staan. Het zoeken naar de identiteit duurt tot op de dag van vandaag door de afwisseling van 

concepten en de combinatie met vanaf de 19e eeuw geopolitieke en etnische elementen. H. 

Teule sluit dit deel af met het tweede hoofdstuk ‘De geünieerde Kerken van het Midden-

Oosten’. Volgens Teule deed het christendom pas haar intrede in het Midden-Oosten tijdens de 

periode van de kruisvaarders. Daarnaast ligt het accent op de Maronieten, die Teule wel de 

oudste oosters-katholieke kerk noemt. De band met Rome is sindsdien permanent gebleven en 

is belangrijk voor de identiteit van de Maronieten. Teule vindt dat de geschiedenis van de 

geünieerde kerken is er een geweest van spanning tussen twee polen. Enerzijds wilde men de 

superioriteit van de Latijnse ritus eerbiedigen, anderzijds kwam men op voor de eigen oosterse 

tradities. Tegenover de spanning staat ook openheid van de oosterse kerken. 
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Hierna volgt Deel IV ‘Westerse Kerken in een oosters-christelijke context’ met drie 

hoofdstukken. H. Murre van-den Berg en H. Teule starten met het eerste hoofdstuk ‘De 

Westerse Kerken in het Midden-Oosten’. Zij besteden hier aandacht aan de protestantse en de 

Latijnse of rooms-katholieke traditie, die veel heeft bijgedragen aan de culturele en 

wetenschappelijke kennis van de oosterse christenen. Naar schatting behoort zo’n 2% van de 

christenen van het Midden-Oosten tot een van de vele protestantse kerken, die ondanks hun 

bescheiden omvang toch invloed uitoefenen. Dit heeft te maken met hun diepgaande 

betrokkenheid die in de 19e en vroege 20e eeuw plaatsvond, op het terrein van gezondheidszorg, 

sociale ontwikkeling en onderwijs. Er zijn twee grote groepen, de “oudere” protestantse kerken 

die in de 19e eeuw en de “jongere” protestantse kerken die in de 20e eeuw zijn ontstaan. De 

eersten worden tot het klassieke protestantisme gerekend, met kerken naar calvinistisch, 

anglicaans en luthers model. Hierbinnen bevinden zich zowel liberalere als meer conservatief-

theologische stromingen. De tweede groep kerken is minder makkelijk te benoemen, omdat hun 

aanwezigheid in de regio minder te vangen is. Dit betreft vooral evangelicale en pentecostale 

stromingen (‘pinksterkerken’). Ondanks dat deze tweede groep vaak als “evangelicaal” wordt 

genoemd, zijn het juist een aantal van de oudere protestantse kerken die de term “Evangelical” 

in hun naam dragen. De auteur betoogt dat er vloeiende grenzen tussen protestanten en moslims 

bestaan, terwijl protestanten toch als aparte groep gezien kunnen worden. Over het algemeen 

wordt de inzet van protestanten voor de maatschappij zeer gewaardeerd en tegelijkertijd 

wantrouwen, vanwege hun vermeende loyaliteit aan het westen boven de eigen Midden-

Oosterse samenleving en vanwege de vragen die ze blijven stellen, bij de als onveranderlijke 

veronderstelde confessionele en religieuze ordeningen van de maatschappij. H. Teule vervolgt 

dit hoofdstuk met de Latijnse Kerk, die in het Midden-Oosten geen betrekkelijke nieuwkomer 

is. Voor het eerste millennium moet men spreken van incidentele aanwezigheid. In de 

kruisvaardersperiode 1099-1291) maakten de christenen uit Europa gestructureerd kennis met 

een aantal onbekende kerkelijke tradities. Missionarissen speelden een grote rol in het 

verspreiden van de katholieke leer (evangelisatie), waartoe allerlei scholen werden opgericht 

en allerlei pastorale activiteiten georganiseerd. Door de protestantse zending in de 19e eeuw, 

moesten nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Er kwamen nieuwe mannelijke en vrouwelijke 

congregaties. De Latijnse Kerk is in het Midden-Oosten de laatste jaren sterk gegroeid door de 

aanwezigheid van gastarbeiders in de Golfstaten en Saoedi-Arabië; hiervoor zijn twee 

apostolische vicariaten opgericht. A. Brüning en F. Hoppenbrouwers vervolgen met het tweede 

hoofdstuk ‘De Rooms-Katholieke Kerk in Oost-Europa in relatie met de Orthodoxie’. De 

geschiedenis van de verhouding tussen katholieken en orthodoxen in het oosten van Europa laat 

zich – in korte lijnen – op twee manieren reconstrueren. Enerzijds bestaat er een geschiedenis 

van geleidelijke vervreemding en concurrentie, het laatste vooral als gevolg van missionaire 

activiteiten en politieke factoren. Anderzijds zijn er, onder de oppervlakte van groeiende 

tegenstellingen, steeds opnieuw contacten, toenaderingen en wederzijdse beïnvloedingen. Tot 

op heden wordt de verhouding tussen katholieken en orthodoxen bepaald door historische 

tegenstellingen, maar ook door herinnering aan tijden van wederzijds begrip. Een van de meest 

opmerkelijke statements is dat de bekering van Oost-Europa ruim 1500 jaar heeft geduurd. Men 

doelt hier eigenlijk op kerstening, aangezien bekering vrijwillig van onderop plaatsvindt en 

kerstening gedwongen van bovenaf. Kenmerkend voor de auteurs in deze periode, is de 

concurrentie tussen oosters en westers christendom. De kerstening van Bulgaren, Serviërs en 

Russen werd mogelijk gemaakt door het vertaalwerk van missionarissen. Kerstening vond 

plaats in diverse fasen en perioden. Rond 1450 lagen de grenzen tussen oosters en westers 

christendom min of meer vast, maar in de orthodoxe wereld bleven soms omvangrijke rooms-

katholieke minderheden present. In 1517 begon de Reformatie met veel aanhangers in Oost-

Europa. Toen in de 19e eeuw het Osmaanse Rijk in verval raakte en op de Balkan nieuwe staten 

ontstonden, zoals Bulgarije, Roemenië en Servië werd Rome opnieuw missionair actief. Verder 
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betogen de auteurs dat het christendom in Europa daadwerkelijk met “twee longen” geademd 

heeft, namelijk dat de oosterse en westerse kerken in relatieve vreedzaamheid met elkaar 

leefden, waarbij wederzijdse beïnvloeding mogelijk was. Vooral vóór de Contrareformatie 

kwam het regelmatig tot vormen van christelijk syncretisme. Met betrekking tot het Tweede 

Vaticaanse Concilie zou men geen bekering beogen, maar een dialoog met de wereld buiten de 

kerk. A. Brüning sluit dit deel af met het derde hoofdstuk ‘Protestantisme en Orthodoxie in 

Oost-Europa’ en gaat verder door op de Reformatie in Oost-Europa. Brüning biedt in dit 

hoofdstuk een systematisch overzicht. Na de publicatie van 95 stellen door Maarten Luther in 

1517 begon deze geschiedenis, waarna het protestantisme zich daarna verder uitbreidde. Zo 

kwamen protestanten in Klein-Polen in aanraking met orthodoxen. De grootste invloed van de 

Reformatie was echter van culturele aard. Daarnaast zou het protestantisme hebben bijgedragen 

aan een verdergaande religieuze vrijheid van Oost-Europa. Een echte theologische dialoog 

kwam pas in de tweede helft van de 16e eeuw op, omdat de orthodoxen in eerste instantie 

afwijzend reageren. Begin 20e eeuw werden protestanten steeds verder vervolgd, onder andere 

vanaf de Russische Revolutie.  

 

Wij vervolgen met Deel V ‘Recente ontwikkelingen’ met zeven hoofdstukken. A. Brüning trapt 

af met het eerste hoofdstuk ‘Kleinere Orthodoxe Kerken’. Hij bespreekt in dit hoofdstuk kerken 

met een autocefale, autonome en niet-canonieke status. Autocefale kerken zijn zelfstandige 

kerken met een eigen hoofd. Hun status werd in de loop der tijd door andere orthodoxe kerken 

erkend. Tot deze groep behoren onder andere de Pools-orthodoxe Kerk, de Orthodoxe Kerk van 

Cyprus en die van Albanië. Autonome kerken regelen hun interne zaken onafhankelijk, maar 

de keuze van hun hoofd door de patriarch moet of in Constantinopel of in Moskou bevestigd 

worden. Voorbeelden zijn de kerken in Finland, Wit-Rusland en Oekraïne. Tot slot zijn er nog 

een aantal “omstreden” orthodoxe kerken, zoals de autonome Orthodoxe Kerk van Estland of 

de Oekraïense Autocefale Orthodoxe Kerk. Ook zijn er twee “autocefale” Orthodoxe kerken, 

namelijk in Macedonië en Montenegro. Buiten Europa bestaan er autonome orthodoxe kerken 

in China en Japan. Brüning heeft ook het tweede hoofdstuk ‘Orthodoxie en het communistische 

verleden’ geschreven, waarbij hij het standaard beeld nuanceert, waarbij de orthodoxe kerken 

na lange decennia van communistisch bewind en atheïstisch gemotiveerde vervolgingen uit de 

as zijn verrezen als een feniks. Volgens de auteur zijn al deze jaren van onderdrukking niet 

zonder gevolgen gebleven. Een voorbeeld is dat er nauwelijks sprake is van een systematische, 

laat staan systematisch-theologische verwerking van de ervaringen onder het communistisch 

totalitarisme. H. Teule vervolgt met hoofdstuk 3 ‘Moderne ontwikkelingen in het Midden-

Oosten’, waarbij hij ingaat op het perspectief vanuit een aantal nationale staten in het Midden-

Oosten. Dit schept een scherper beeld van hoe de verschillende kerken zich op 

gemeenschappelijk grondgebied verhielden. Teule is van mening dat het onmogelijk is de 

situatie van de christenen in het Midden-Oosten onder één noemer te brengen. De eerste 

uitdaging is om per staat hun plaats te bevechten. Een tweede constatering is dat de christenen 

op politiek vlak relatief goed vertegenwoordigd zijn. Ten derde is er in alle staten van het 

Midden-Oosten sprake van de ontwikkeling van een fundamentalistisch islamitisch denken. De 

uitdaging is om samen met de moslims de strijd aan te gaan, voor een maatschappij waarin 

godsdienst niet de wet bepaalt. S. Rimestad vervolgt met het vierde hoofdstuk ‘De Orthodoxe 

Kerken in de diaspora’. Onder de orthodoxe diaspora verstaan we het geheel van de orthodoxe 

gelovigen die zich buiten het canonieke territorium van de erkende orthodoxe kerken bevinden. 

Het gaat dan vooral om West-Europa en om Amerika. Bij de diaspora hoort ook een aantal 

kleine orthodoxe gemeenschappen in het oosten en zuiden van Azië inclusief Australië. Er zijn 

twee fundamentele ontwikkelingen die de orthodoxe diaspora bepalen. Ten eerste is er het 

etnisch nationalisme vanaf de 19e eeuw, waardoor de Orthodoxe Kerk onderverdeeld werd in 

door etniciteit bepaalde nationale kerken die op geopolitiek niveau soms tegenover elkaar staan. 
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Ten tweede is als gevolg van de recente globalisering een grensoverschrijdende uitwisseling 

van mensen op gang gekomen, die ook gevolgen heeft voor de orthodoxe kerken. Teule 

beschrijft al deze ontwikkelingen hier chronologisch, waarbij hij onderscheid maakt per 

continent. P. Baars vervolgt met hoofdstuk 6 ‘De Orthodoxe Kerk in Nederland’, waarbij de 

auteur deze kerk in de historische context plaatst van de bredere Europese geschiedenis. 

Belangrijke ijkpunten zijn de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie, de Tweede 

Wereldoorlog en de arbeidsmigratie na 1960. Het is dankzij de diverse immigratiegolven dat 

de Byzantijnse orthodoxie een vaste plaats heeft verworven in Nederland.  Dit heeft zijn 

uitstraling naar het katholicisme en protestantisme, vanwege de interesse in iconen en 

orthodoxe spiritualiteit.  Odo Casel heeft hieraan bijgedragen door zijn herbronning van de 

liturgie. P. Baars en H. Teule vervolgen met het zevende hoofdstuk ‘De Kerken van de 

Byzantijnse traditie in België’. De internationale context is dezelfde als die in Nederland. De 

auteur beschrijft de geschiedenis vanaf de 19e eeuw en eindigt met de katholieken van de 

Byzantijnse ritus, waarbij de belangrijkste oosters-katholieke instelling in België, het klooster 

van Amay-sur-Meuse is.  

 

Dan volgt het laatste Deel VI ‘Inhoudelijke Verdieping’, met zeventien hoofdstukken. B. Groen 

begint met hoofdstuk 1 ‘Orthodoxe theologie tot 1453’, wat een verdieping is van de eerste 

twee hoofdstukken. Het hoofdstuk volgt de ontwikkelingen vanaf Maximus de Belijder (ca. 

580-662) tot aan halverwege de 15e eeuw. Groen concludeert dat de orthodoxe theologie in het 

Oost-Romeinse Rijk voor heel het christendom van grote betekenis is geweest. De reflecties en 

conciliaire dogma’s ten aanzien van de Heilige Drie-eenheid, christologie en mariologie 

vormen de kern van de leer van tal van kerkgemeenschappen. Zonder het Byzantijnse 

godgeleerde denken zou de christelijke dogmatiek er heel anders uitzien. Nog steeds heerst het 

vooroordeel dat de Byzantijnse Kerk ver van het gewone leven afstaat. De Byzantijnse Kerk 

werd in ieder geval gevoed door de symbiose van christendom en Klassieke Oudheid. Als de 

gekerstende voortzetting van de Grieks-Romeinse cultuur bewaarde zij het erfgoed zorgvuldig 

en paste het naar nieuwe omstandigheden aan. Zij was niet statisch, maar terecht dynamisch. 

V.N. Makrides vervolgt met hoofdstuk 2 ‘Orthodoxe theologie in de moderne tijd (18e-21e 

eeuw)’. De auteur bekijkt diverse unieke kenmerken aan de hand van een historisch overzicht. 

De belangrijkste conclusie is dat er niks nieuws te melden is ten aanzien van de orthodoxe 

theologie in de moderne tijd en volledig verklaarbaar zijn. A. Davids en J. Leemans vervolgen 

met het derde hoofdstuk ‘Relaties tussen christenen en joden in de eerste eeuwen van het 

christendom. Van geleidelijke vervreemding naar radicaal anti-judaïsme’. Dat het christendom 

uit het jodendom is voortgekomen moge duidelijk zijn. Het christendom is zich echter op twee 

thema’s gaan onderscheiden, namelijk het goddelijk zoonschap van Christus tegenover het 

strikte joods monotheïsme en de centrale rol van zijn dood en verrijzenis in de christelijke 

soteriologie tegenover de joodse nadruk op het naleven van de Thora en de observanties. De 

auteurs kijken naar hoe het christendom zich uit het jodendom losmaakt en evolueerde tot een 

zelfstandige godsdienst. De auteurs concluderen dat in de 2e eeuw het proces van geleidelijke 

vervreemding tussen jodendom en christendom een christelijke anti-judaïstische polemiek is 

ontstaan, die in de loop der eeuwen niet meer fundamenteel gewijzigd zou worden. Met de 

zogenaamde bekering (pas op zijn sterfbed!) in de 4e eeuw, begon de christianisering van het 

Romeinse Rijk, wat zou resulteren in de van kerkelijke zijde gepropageerde ideologie van het 

Byzantijnse Rijk als het ware Israël. Het jodendom bleef een gedoogde religie, alhoewel men 

de joden tot de christelijke doop probeerden te dwingen. H. Teule vervolgt met het vierde 

hoofdstuk ‘De Arabische christenen’, waarbij nu besproken wordt hoe de christenen in het 

Midden-Oosten in de loop der geschiedenis gearabiseerd zijn, vaak ten koste van hun eigen 

nationale talen als Koptisch of Syrisch. Teule zegt dat men kennis moet hebben van de rituele 

dynamiek tussen christendom en islam, als men de islam goed wil begrijpen. Daarnaast moet 
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men aandacht schenken aan het anders-zijn. Dit spreekt hij later weer tegen. Teule vervolgt met 

hoofdstuk 5 ‘Christenen in het Midden-Oosten in gesprek met de islam’. Hier bespreekt hij de 

rituele dynamiek tussen oosterse christenen en moslims, waarbij men nieuwsgierig was naar 

elkaars geloofsopvattingen, zoals de Drie-eenheid of het geloof in één God. Anderzijds wilden 

christenen islamitische denkbeelden weerleggen, waardoor een veelheid aan apologetische en 

polemische literatuur ontstond sinds de 8e eeuw. Het blijkt helaas dat men religieus naast elkaar 

communiceerde, maar dat men op filosofisch vlak wel bij elkaar kwam. Teule gaat in hoofdstuk 

6 ‘Christenen in het Midden-Oosten en het jodendom’ verder in op een door de islam 

gedomineerde wereld. Beiden eisten de status als bezitter van een geopenbaarde Schrift op. M. 

Plattig gaat verder met het zevende hoofdstuk ‘De spiritualiteit van de Orthodoxe Kerken’. Er 

is binnen de Oosterse Kerken nooit een scherp onderscheid gemaakt tussen mystiek en 

theologie, tussen de persoonlijke ervaring van goddelijke mysteries en de door de kerk 

verkondigde dogma’s. theologie en mystiek vullen elkaar hier aan, niet uit. Bepalend voor de 

spiritualiteit van het Oosterse christendom is het belang van de ervaring. Dat geldt voor de 

liturgie, de verering van iconen, het gebed en het hele geestelijke leven. De spiritualiteit van de 

Oosterse Kerken is op het schouwen van God gericht. Daarbij is regelmatige oefening in het 

geestelijke leven van beslissende betekenis geweest, bij het openstaan voor de werkelijkheid 

achter het oerbeeld achter het beeld van de icoon. J. van der Vliet vervolgt zijn achtste hoofdstuk 

‘Egyptisch monastiek leven’ met onderzoek naar Egyptisch monnikendom, waarbij hij naar drie 

punten van innovatie kijkt. Ten eerste een meer kritische benadering van de bronnen. Ten 

tweede de toevoeging van archeologie en papyrologie aan de literaire bronnen en ten derde een 

meer sociologische en minder kerkelijke benadering van het monnikendom. H. Teule gaat 

verder met hoofdstuk 9 ‘Syrische spiritualiteit en kloosterleven’ en kijkt naar vier periodes: de 

pre-monastieke tijd, de periode van de Egyptische en Griekse invloeden, de tijd van de grote 

Syrische mystieke en monastieke auteurs en de latere ontwikkelingen. Het blijkt dat de 13 eeuw 

het omslagpunt is geweest, waarin de productie van originele geestelijke literatuur is 

stilgevallen. Het kloosterleven is uitgedoofd. Pas in 2017 is een nieuwe orde gesticht. B. Groen 

gaat dan verder met hoofdstuk 10 ‘Byzantijns monnikendom’ waarin hij dit beschouwt vanaf 

de 3e eeuw, waarin diverse geestelijken zich terugtrokken in armoede en kuisheid voor een 

leven van gebed en contemplatie. Groen vindt het monnikendom in de Byzantijnse traditie van 

groot belang, waarbij de kloosters een grote religieuze, culturele, sociaal-politieke en 

economische rol hebben gespeeld. I.A. Murzaku gaat verder met hoofdstuk 11 ‘Twintigste-

eeuws kloosterleven in Oost-Europa’. Murzaku ziet heikele vraagstukken waarvoor het oosterse 

en westerse monnikendom zich gesteld ziet, omdat het kloosterleven in de 21e eeuw gedateerd 

lijkt. Dan kijkt A. Brüning naar iconen in het twaalfde hoofdstuk ‘Iconen – ‘vensters op de 

eeuwigheid’. De iconenverering heeft een centrale betekenis binnen het oosters christendom. 

Deze iconen representeren het eeuwige en door hier contact mee te maken, veranderen iconen 

de blik van de mens en op de mens. Het hoofdstuk wordt afgesloten met 23 kleurafbeeldingen 

van iconen. Dan gaan we verder met B. Groen en zijn dertiende hoofdstuk ‘Ere zij God’: de 

Byzantijnse liturgie’. Deze liturgie geldt binnen de Byzantijnse traditie als het hoogtepunt van 

het waarlijk christen-zijn. Vooral de eucharistie is belangrijk. Naast het woord liturgie, wordt 

gesproken over de Byzantijnse ritus, waarbij ritus hier in de breedste zin van het woord gebruikt 

wordt. Niet alleen als het totale erfgoed of liturgie, maar ook canoniek recht, geloofsleer, 

moraal, spiritualiteit en volkscultuur. Gerard Rouwhorst vervolgt met het veertiende hoofdstuk 

‘De Oriëntaalse liturgieën’, waarbij hij ingaat op de onterechte vereenzelviging van de oosterse 

liturgie met de Byzantijnse ritus. Een van die oorzaken is de ontwikkeling van diverse 

liturgische tradities sinds de 3e en 4e eeuw. Rouwhorst beschrijft deze tradities en geeft aan dat 

de situatie nu sterk aan het veranderen is, wat te maken heeft met veranderingen binnen het land 

zelf. A. Brüning gaat verder met hoofdstuk 15 ‘Orthodoxe Kerken, theologie en 

mensenrechten’. Het gaat hierbij om kritiek door de kerk geuit op homoseksualiteit, persvrijheid 
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en discriminatie van minderheden. Belangrijk is te beseffen dat er niet één orthodoxe theologie 

is. Ten tweede is het idee van mensenrechten een seculier concept, toegepast op een seculiere 

staat. Ten derde zijn de historische voorbeelden per land in meerdere opzichten verschillend. P. 

de Mey schrijft het ener laatste hoofdstuk 16 ‘Orthodoxe en oecumene: een overzicht van de 

40 jaar orthodox-katholieke internationale dialoog’ en kijkt naar de periode 1980-2020. Het is 

de vraag of de orthodox-katholieke dialoog in de toekomst nog een sprong voorwaarts zal 

maken. De bundel wordt afgesloten met A. Kaptijn en het zeventiende hoofdstuk ‘Oosters 

kerkelijk recht, waarbij dit recht gebaseerd is op compilaties van wetsteksten. De codificatie is 

volgens een bepaalde logica geordend. Binnen de Orthodoxe Kerk werd in de 20e eeuw een 

discussie gevoerd over de vraag of een codificatie van haar recht voordelen kon hebben.  

 

Het boek sluit af met algemene literatuur en per hoofdstuk gevolgd door een lijst van 

instellingen voor oosters christendom in Nederland en België, een glossarium, een overzicht 

van Oosterse Kerken, een lijst van concilies en synodes, Oosterse kalenders, kaarten en een 

tweeledig register van persoons- en plaatsnamen, een summiere thematische index en 

personalia van de auteurs. 

 

Concluderend is dit een handboek dat een veelheid aan beschouwingen geeft over de 

verschillende soorten christendom in helder geschreven taal. De thematiek is enorm breed en 

geeft de getrainde lezer en leek veel waardevolle informatie. De expertise zit hem duidelijk niet 

in het vroege christendom, waarbij duidelijk geen gebruik is gemaakt van Ritual Studies en 

diens literatuur, zoals van Paul Post, Catherine Bell, Ronald Grimes en Gerard Lukken. Althans, 

dat is de aanname. Door het ontbreken van het notenapparaat en de specifiek gebruikte 

literatuur, kan niet worden gecontroleerd hoe deze hoofdstukken tot stand zijn gekomen. Dat is 

niet alleen jammer, het is ook onwetenschappelijk. Men had prima alleen eindnoten kunnen 

invoegen, evenals de gebruikte literatuur aan het einde van elk hoofdstuk. Daarnaast is men 

blijkbaar niet op de hoogte dat concepten als “heidens” en “heidendom” zeer problematisch zijn 

en niet zo gebruikt kunnen worden, zonder uitleg. Ook houdt men de wetenschappelijke 

literatuur niet bij van bijvoorbeeld de zogenaamde bekering van Constantijn of rituel dynamiek. 

Het is belangrijk dat dit wel gevolgd en verwerkt wordt. Wanneer deze aanpassingen worden 

doorgevoerd, wint dit boek nog meer aan kracht, zonder haar duidelijkheid te verliezen. Ik ben 

tenslotte blij dat dit een Nederlands handboek is, waardoor de zo verlangde valorisering nog 

meer bereikt zal worden. 
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(Recensie) Bert Gevaert en Johan Mattelaer, Roma Intima. Liefde, lijf en lust (Gorredijk 2020). 

ISBN 9789056155827, 223 pp. €29,90. 

Jef Abbeel 

Een classicus en een uroloog onderzochten 

samen hoe de oude Romeinen dachten over 

schoonheid, het intieme leven, seks, seksuele 

geaardheden, huwelijk, overspel, scheiding, 

toiletten en badhuizen. Zij concentreerden 

zich op de periode van de 1ste eeuw v. Chr. tot 

de 2de eeuw n. Chr.  Daarvoor hebben we de 

meeste bronnen, toen was het Romeinse Rijk 

op zijn hoogtepunt en had het christendom 

nog geen invloed op de Romeinse moraal. Ze 

geven wel de mening van enkele christelijke 

schrijvers over de Romeinse gewoontes. 

 

Mooie afbeeldingen van Amor en Psyche 

brengen de lezer meteen in de sfeer. Elk 

hoofdstuk begint met een figuur of verhaal uit 

een latere periode, maar wel beïnvloed door 

de Romeinse oudheid. De auteurs beginnen 

met het Romeinse schoonheidsideaal, zowel 

van de man als van de vrouw. Ze leggen uit 

hoe vrouwen lichaamshaar verwijderden, 

welke smeersels en parfum ze gebruikten en hoe men dacht over lelijke mensen.  Het mannelijk 

lichaamsdeel krijgt een heel hoofdstuk, dat voorzien is van afbeeldingen uit diverse culturen en 

periodes. De geaardheden lesbisch, homo, biseksueel, transgender kregen bij de Romeinen veel 

minder aandacht dan nu. Auteurs beschreven met minachting de kenmerken van verwijfde 

mannen en van mannelijke vrouwen. Het woord impudicitia/zedeloosheid komt hier vaak voor. 

Zoals virtus (moed) de ideale eigenschap was van de Romeinse man, zo was pudor (zedigheid, 

kuisheid) het hoofdkenmerk van de voorbeeldige vrouw. Tot aan het huwelijk moest ze maagd 

blijven.  

 

Huwelijk 

Het huwelijk was bij de Romeinen een voorrecht van vrije mensen – dus niet van slaven – en 

een privékwestie, dus zonder ambtenaar van de burgerlijke stand. Meestal kozen de ouders de 

partner van hun kinderen. Het meisje was soms maar 12 jaar. Cicero hertrouwde op zijn 60ste 

met een meisje van 15. De eerste taak van de vrouw was kinderen krijgen, wat niet wil zeggen 

dat de aantallen groot waren.  We weten niet of de Romeinen gelukkiger getrouwd waren dan 

wij: er is geen enkel getuigenis van een vrouw en de verklaringen van mannen zijn te lovend 

voor henzelf om geloofwaardig over te komen. Overspel was ten strengste verboden … voor 

vrouwen. Keizer Augustus verbande zelfs zijn eigen dochter en kleindochter wegens hun 

zedeloos gedrag.  Mannen mochten wel vreemdgaan met niet-getrouwde vrouwen. Maar als ze 

dat deden met getrouwde matronae, kregen ze soms zware straffen: zweepslagen, castratie, 

afsnijden van neus of geslachtsdelen, vernederende anale verkrachting door slaven. In principe 

was het huwelijk voor het leven, maar echtscheiding kwam genoeg voor en er was geen 

procedure voor nodig. Het volstond te zeggen: “Hou je zaken voor jezelf”.  Geboortebeperking 

en abortus bestonden in allerlei vormen. Abortus zagen ze niet als moord: ze beschouwden het 

kind pas als ‘bezield’ zodra het geboren was.  Seks kwam voor in vele vormen. Over 

masturbatie bij vrouwen is geen enkele tekst bekend. Bij slaven die zich geen vrouw konden 
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veroorloven, kwam het veel meer voor. Dichters zoals Ovidius beschreven in welke standjes 

een vrouw seks kon hebben en ervan genieten. Pijpen, beffen, jongens neuken, prostitutie: het 

bestond allemaal en voor prostitutie was er veel begrip.  Het Latijn had wel 50 woorden voor 

de dames van plezier en overtreft ook daarin alle andere talen (p. 145-146). De dametjes waren 

goed herkenbaar aan hun kledij: deze viel op door hun felle kleuren en chiquere dames hadden 

doorschijnende, zijden kleren. Seks met slaven of slavinnen was een normale zaak. Groepsseks 

en orgieën komen meer voor in films dan in de realiteit van het oude Rome. Er waren zowel 

mannelijke als vrouwelijke seksmaniakken. Er is ook een hoofdstuk over toiletbezoek;  ik zie 

niet meteen een verband met seks, maar het hoort bij het intieme leven. En bij dit hoofdstuk 

staan ook de badhuizen/thermae: ik vermoed dat daar meer accommodatie was voor seks en 

meer te beleven was dan in de latrinae. Men kwam er baden, sporten, lezen, afspreken met 

vrienden, zich laten masseren. Op de publieke toiletten was het blijkbaar wel gezellig: 25 tot 

80 personen konden daar naast elkaar zitten en ook daar kon men ook vrienden ontmoeten. 

Rijke Romeinen hadden ook een privétoilet en pispotten bestonden eveneens. Urine werd 

professioneel ingezameld en gebruikt om vlekken uit kleren te wassen en om wol te vilten. 

Winden laten werd afgekeurd.  Het boek eindigt met Europese kunst uit de 16de-20ste eeuw die 

gewijd is aan de Romeinse decadentie. 

 

Besluit 

In hun conclusie zeggen de auteurs dat de Romeinse wereld een seksueel paradijs was voor de 

man, maar met één beperking: het mocht niet met een andere getrouwde vrouw. De vrouw 

daarentegen moest trouw blijven aan haar ene man. Slaven en slavinnen moesten de lusten van 

anderen ondergaan en keken soms toe bij de seks van hun baas en bazin. Tegenover pedofilie 

en homofilie was men minder tolerant dan nu. Pedofilie is nu wel verboden, maar bestaat nog 

volop. Prostitutie was bij de Romeinen alomtegenwoordig en niet wettelijk ingeperkt. Castratie 

gebeurde om jonge mannen hun jeugdige schoonheid te laten behouden. Castreren doen we nu 

niet meer, ook niet bij serieverkrachters, maar vergroten van borsten en penissen wel en 

veranderen van geslacht ook. De Romeinen waren zeker niet decadenter dan onze maatschappij. 

Het aantal orgieën was veel kleiner dan de kunst, films en tv doen uitschijnen. Na elk hoofdstuk 

volgt een bibliografie en het boek eindigt met een nuttige, chronologische lijst van de genoemde 

klassieke auteurs en hun werken. Deze staan enkel in het Nederlands vermeld, niet met hun 

originele Latijnse titel. De auteurs mikken op een breed publiek, niet enkel op classici en 

historici. Een register is er niet bij. 

 

Beoordeling 

De auteurs zijn er goed in geslaagd het beeld van het Romeinse seksleven te nuanceren. Wie 

als lezer hoopte op veel sensatie, komt dus bedrogen uit. Zij hebben ook enorm veel en mooi 

beeldmateriaal gevonden, zowel uit de klassieke oudheid als uit de latere kunst. Beiden zijn 

goed op de hoogte van de seksuele terminologie, zowel in het Latijn, het Nederlands als het 

Engels. De vele vertaalde teksten herkennen we niet uit onze humaniora en ook niet uit onze 

universitaire studie Klassieke Talen. De vertalingen zijn meestal zeer vrij: severae (p. 5) heet 

dan ‘preutse sulletjes’ en Cato’s boek ‘De agricultura’ krijgt als titel ‘Goed boeren’ (p.222). 

Ook hier dachten de auteurs aan het brede publiek. Elk hoofdstuk draagt een Engelse titel uit 

songs of popmuziek van de jaren 80-90. Blijkbaar waren de Nederlandstalige of Franstalige 

liedjes minder bekend bij de proeflezers en voor de Engelse versie van dit boek zijn enkel de 

Engelse liedjes bruikbaar. Elk hoofdstuk eindigt met een ‘vluggertje’: meestal is dat een pittig 

onderwerp. Taal- of spelfouten staan er niet in.  In het Romeins Archeologisch Museum te 

Oudenburg loopt een gelijknamige tentoonstelling, met lezingen, tot einde oktober. Hopelijk 

gaat dat museum weer snel open.   
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(Recensie) George Kazantzidis (ed.), Medicine and Paradoxography in the Ancient World (De 

Gruyter 2019). ISBN 9783110660371, 225 pp. €99,95. 

Mark Beumer 

 

Het huidige boek biedt een systematische 

bespreking van de complexe relatie tussen 

geneeskunde en paradoxografie in de 

Oudheid. Lange tijd werd aangenomen dat 

de relatie tussen de twee vrijwel niet 

bestaat. Paradoxografie houdt zich bezig 

met het onthullen van een wereld vol 

wonderen en wonderbaarlijke 

gebeurtenissen zonder een antwoord te 

geven over hoe deze verschijnselen 

kunnen worden verklaard. Het 

belangrijkste doel is om te verbazen en de 

lezers verbijsterd en verward te maken. 

Geneeskunde daarentegen is toegewijd 

aan de rationele verklaring van menselijke 

beweging, waardoor het op een aantal 

belangrijke manieren onverenigbaar is 

met thauma. Dit volume gaat verder dan 

de binaire tegenstelling tussen “rationele” 

en “niet-rationele” denkwijzen, door zich 

te concentreren op gevallen, waarin de 

paradox wordt uitgelegd met directe 

verwijzing naar gevestigde medische 

bronnen en overtuigingen of, omgekeerd, 

op gevallen waarin medisch discours 

ruimte biedt voor verwondering en 

bewondering. Het doel is om aan te tonen 

dat thauma, in plaats van een barrière te vormen, als een concept functioneert dat in feite de 

dialoog tussen geneeskunde en paradoxografie in de antieke wereld mogelijk maakt. 

 

Het boek bestaat uit tien hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk ‘Introduction: Medicine and 

Paradoxography’ (p. 1-40) bestaat uit een inleiding op het boek, verzorgd door George 

Kazantzidis. Hij betoogt dat het meeste bewijs dat we hebben over ziekten in de Oudheid ons 

via medische literatuur overgebracht; dit betekent dat onze bronnen grotendeels ingebed zijn in 

wetenschappelijke contexten, die de verschillende pathologieën die het lichaam en de geest 

beïnvloeden, willen rationaliseren door hun symptomen uit te leggen volgens vaste patronen 

van oorzaak en gevolg – vergelijkbaar met de natuurwetten die de wereld om ons heen 

doordringen. Maar omdat ziekte in wezen wordt opgevat als een verstoring van normen en 

plotseling veroorzaakte veranderingen, die vaak buiten onze controle liggen, blijft het er vreemd 

uitzien en vervreemdt ons van ons lichaam, waardoor het intrinsieke vermogen van 

laatstgenoemde om te transformeren wordt onthuld in iets dat ons volkomen vreemd is. Lange 

tijd werd aangenomen dat de relatie tussen geneeskunde en paradoxografie in de Oudheid 

nagenoeg niet bestond. Antieke paradoxografie is breed gelegen binnen het rijk, of beter gezegd 

in de marge van wat we tegenwoordig “natuurwetenschappen” zouden noemen. Voornamelijk 

bezig met het onthullen van een wereld vol wonderen en wonderbaarlijke gebeurtenissen 

(inclusief vreemd diergedrag, bronnen die naar wijn smaken, van kleur veranderende stenen, 
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enz.), maar zonder een antwoord te geven over hoe deze verschijnselen kunnen worden 

verklaard: “de sleutel naar het genre”, zoals Nita Krevans opmerkt, “is de objectieve en 

rationele presentatie van een item dat de natuurwetten lijkt te overtreden”; het “doel is niet de 

tevreden aha!” van begrip, maar het “oh!” van verwondering met ronde ogen”. In die zin lijkt 

paradoxografie te werken aan de andere kant van wat Aristoteles als ware kennis ziet. Het 

huidige boek streeft niet naar een uitputtende discussie over de relatie tussen geneeskunde en 

paradoxografie in de Oudheid; het veld is nieuw en er moet nog veel worden gedaan om de 

dialoog tussen de twee domeinen te verlichten of zelfs tot stand te brengen. Een van de 

reikwijdtes van het boek is echter om een eerste, systematisch onderzoek te doen naar het 

“wonderbaarlijke” in het oude medische denken, in combinatie met een exegese van de 

medisch/wetenschappelijke achtergrond, die een aanzienlijk deel van het paradoxografische 

discours in de Oudheid vormt. In feite hoopt de huidige verzameling essays de gevestigde 

polariteit tussen de wonderenwereld en die van de “harde kern”-wetenschap te betwisten, door 

te laten zien hoe thauma in beide aanwezig kan zijn, op manieren die vaak een complex netwerk 

van affiniteiten onthullen en verenigingen, een die we geneigd zijn te negeren. 

 

Hoe paradoxaal het volgens Kazantzidis ook mag klinken, het is precies wanneer het inwendige 

van het menselijk lichaam wordt geassimileerd met de “niet-natuurlijke” schoonheid van 

kunstmatige mechanismen, dat medische wetenschappers tijdens de hellenistische periode zijn 

esthetisch potentieel ontdekken; parallel aan dit concept kan men denken aan Herodotos’ 

wondertaal, die vaak op het menselijk lichaam wordt toegepast nadat dit “technologisch” is 

verbeterd. door middel van medicijnen, gereglementeerde voeding en kunstmatige 

verbeteringen – dit is het belangrijkste argument van het tweede hoofdstuk van Maria 

Gerolemou in dit boek, ‘Technological Wonder in Herodotus’ Histories’ (p. 41-52). Zoals 

Gerolemou opmerkt: “hoewel op het eerste gezicht verschillend ‘wonderen’ in Herodotos als 

natuurlijk worden voorgesteld, blijken ze in de loop van het verhaal het product te zijn van een 

kunstmatige ingreep, die is gebaseerd op technê,”. Om een voorbeeld uit de hellenistische 

geneeskunde te noemen, wordt Erasistratos door Galenos (Venesectie tegen Erasistratos 4, 

11.158 K.) genoemd als “verwondering” (thaumazein) over de natuur “omdat hij in staat is om 

deskundig vakmanschap te hebben en voorbedacht te zijn voor levende wezens”: terwijl de 

metaforische taal van vakmanschap, technikê, duidelijke filosofische connotaties heeft 

(variërend van Plato en Aristoteles tot de stoïcijnen), kan het ook een toespeling zijn op de 

hedendaagse materiële cultuur en, meer specifiek, op de daadwerkelijke mogelijkheid om 

lichaamsorganen te zien, als opererend op dezelfde manier als kunstmatige apparaten met 

opmerkelijk complexe en verbazingwekkende ontwerpen. Bij deze lezing stelt de machine, in 

combinatie met de anatomie, die voorheen onzichtbare delen van het lichaam blootlegt, dokters 

in staat zich op ongekende, analoge wijze te “verwonderen” over menselijke phusis. Gerolemou 

betoogt zelf dat haar hoofdstuk naïef uitgaat van de veronderstelling, dat gezondheid in de 

Oudheid een verworven goed was. Gezondheid was natuurlijk aan continue verandering 

onderhevig, waarbij de goden hiermee speelden, specifiek de godin Hygieia die gezondheid 

moest beschermen, Asklepios die gezondheid moest herstellen en de Nosoi, die ziekten 

veroorzaakten.6 Zij wil in dit hoofdstuk het concept van het kunstmatig genezen of verbeterde 

menselijke lichaam in Herodotos onderzoeken; dit is een product van menselijke technê, in het 

bijzonder van gezondheidstechnologie. Een bepalend punt voor de categorie van dit type 

lichaam is het concept van het wonderlijke (θῶμα). Als een technologisch wonder dat de 

menselijke keuzevrijheid benadrukt, dreigt het genezen of verbeterde lichaam het natuurlijke 

lichaam en de thauma van de natuur te vervangen. In feite is er echter geen substantieel verschil 

 
6 Zie bijvoorbeeld Mark Beumer, Hygieia. Godin of Personificatie? (Boekscout, 2e druk 2016); Mark Beumer, 

‘Hygieia. Identity, Cult and Reception’, in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 5-24; Sarah Iles Johnston, Religions of 

the Ancient World: A Guide (Harvard University Press 2004) 465. 
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tussen het natuurlijke en het technologische lichaam of, bijgevolg, het natuurlijke en het 

technologische wonder; aangezien het laatste, het technologische, het eerste nabootst, het 

natuurlijke, is het enige verschil dat kon worden waargenomen, is het onverantwoordelijke 

gedrag van het natuurlijke lichaam dat zich verzet tegen het technologisch vooraf bepaalde 

ontwerp van het kunstmatige lichaam. 

 Dit hoofdstuk onderzoekt gevallen uit de geschiedenis van Herodotos, waarin het 

menselijk lichaam vanwege zijn niet-fysieke eigenschappen als “spectaculair” wordt 

beschouwd, θωμάσιον. Dergelijke gevallen hebben geen betrekking op lichamelijke 

onvolkomenheden of misvormingen; het betreft eerder gevallen van lichamelijke perfectie als 

resultaat van technê. In Herodotos wordt het zieke, gehandicapte of oude lichaam behandeld 

als resultaat van een natuurlijk proces; Aan de andere kant zijn gezonde lichamen het resultaat 

van een interactie tussen biologische, klimatologische, economische en technologische 

krachten, en hebben ze de neiging gevoelens van verwondering op te wekken bij degenen die 

ze tegenkomen. Net als artistieke objecten die door thauma in ekphrastische beschrijving zijn 

gedefinieerd, worden deze lichamen wonderbaarlijk gemaakt, meestal door middel van 

lichamelijke genezing en, vaker, lichamelijke verbetering, die Gerolemou 

“gezondheidstechnologieën” zal noemen. Met de term technologie zouden we hier de 

gesystematiseerde medische kennis en vaardigheden moeten begrijpen, evenals technologieën 

voor verbetering zoals protheses en, in het algemeen, procedures die zijn ontwikkeld om de 

kwaliteit van het menselijk lichaam en leven te verbeteren. Daarom gebruikt Gerolemou bij het 

spreken over gezondheidstechnologieën een overkoepelende term om het algemene idee uit te 

drukken, dat lichamelijke zorg en lichamelijke verbetering, op een manier die vergelijkbaar is 

met menselijke samenlevingen, afhankelijk is van niet-natuurlijke technieken zoals onderwijs, 

apparaten of hulpmiddelen, en opleiding. Deze technologieën bootsen, aanvullen of verbeteren 

processen van onverantwoordelijke keuzemogelijkheden zoals tychẽ, toeval, die in strijd is met 

doordacht ontwerp en automatisme, achter onbewuste natuurlijke functies. Technologieën voor 

lichaamsverbetering in de Oudheid concentreren zich op drie aspecten van het leven en het 

welzijn van het lichaam. In het bijzonder houden ze zich bezig met een lange levensduur, een 

grotere weerstand tegen verschillende ziekten en een verbeterd uiterlijk. Samenvattend, 

natuurlijke lichamelijke insufficiëntie of het niet-natuurlijke karakter van gezondheid zoals 

waargenomen in Herodotos’ Historiën, wordt een referentiepunt om te overwegen wat nodig 

of wenselijk is voor een goed functionerend lichaam. Herodotos concludeert dat noties van 

toereikendheid veranderen volgens verschillende sociale contexten en dat het menselijk 

vermogen om gezondheidstechnologieën te ontwikkelen, bewonderd moet worden met als doel, 

alternatieve lichaamsvormen en functies te creëren om de lichamelijke vermogens en 

levenskwaliteit te verbeteren. 

  

Zoals Katerina Oikonomopoulou in haar bijdrage aan dit boek (hoofdstuk 3 ‘Paradoxography 

and the pseudo-Aristotelian Problemata’) (p. 53-72) betoogt, volgens de pseudo-Aristotelische 

problemen, waarvan een aanzienlijk deel gewijd is aan “medische zaken”, die betrekking 

hebben op het menselijk lichaam en zijn functies, in deze traditie: “verre van verzameld te 

worden voor hun eigen bestwil (zoals in de pseudo-Aristotelische collectie De Mirabilibus 

Auscultationibus), functioneren wonderlijke verschijnselen binnen dit werk als propellers van 

wetenschappelijk onderzoek, die dienen om de empirische realiteit te categoriseren en helpen 

om het volledige scala te ontdekken en complexiteit van de mechanismen, die de interne 

werking van het fysieke lichaam en de interactie met de natuurlijke omgeving regelen”. Bij 

wijze van omkering biedt paradoxografie ons “feitelijke” informatie, waarvan het belangrijkste 

doel is om ons te verbazen en ons verbijsterd en verward achter te laten; zelfs als we aannemen 

dat thauma in dat geval impliciet functioneren als een impuls voor verder mentaal onderzoek, 

blijft dit laatste een proces dat de tekst weigert te actualiseren, in plaats daarvan een gevoel van 
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spanning creëert, dat geen duidelijke sluiting heeft (het zou nuttig zijn om na te denken hier van 

paradoxografie in het algemeen, als het soort literatuur dat bestaat uit “open-end”-lijsten, 

catalogi van vreemde gebeurtenissen die openstaan voor “oneindigheid”, zoals Umberto Eco 

het zou willen hebben: aangezien onze horizon van verwachtingen voortdurend onderhevig is 

aan expansie, zijn thauma intrinsiek verbonden met de eindeloze voorraad wonderen van de 

natuur, waarvan sommige nog niet zijn geopenbaard, maar die zeker zullen zijn). 

 Dit hoofdstuk bespreekt volgens Oikonomopoulou in welke termen, en op basis van 

welke epistemische principes, het “wonderbaarlijke” wordt gesignaleerd in de pseudo-

aristotelische verzameling Problemata Physica en hoe dit concept de selectie en behandeling 

van medische en naturalistische onderwerpen door de Problemata informeert. Het hoofdstuk 

zal betogen dat als we de notie van Problemata van het “wonderlijke” willen begrijpen, we 

verder moeten kijken dan aspecten van de inhoud, die lijken te voldoen aan ons eigen concept 

van de “paradoxon” – een concept dat mede wordt gevormd door het feit dat we paradoxografie 

zien als een aparte vorm van schrijven of genre. Zoals dit hoofdstuk aantoont, is er een intiem 

verband tussen de notie van Problemata’s van het “wonderbaarlijke” en het onderzoek naar 

oorzaken in de natuur: verre van verzameld voor hun eigen bestwil (zoals in de pseudo-

Aristotelische verzameling De Mirabilibus Auscultationibus), wonderbaarlijke verschijnselen 

functioneren binnen het werk als propellers van wetenschappelijk onderzoek dienen om de 

empirische realiteit te categoriseren en helpen het volledige scala en de complexiteit te 

ontdekken van de mechanismen, die de interne werking van fysieke lichamen en hun interacties 

met de natuurlijke omgeving regelen. Oikonomopoulou concludeert dat de associatie van 

verwondering met wetenschappelijk onderzoek dat door de Problemata loopt, werd nagelaten 

aan de nieuwe traditie van medisch-natuurlijk Problemata-schrijven, vertegenwoordigd door 

imperiale auteurs zoals Plutarchos (met name in zijn Αἴτια Φυσικά) en pseudo-Alexander van 

Aphrodisias. Ook deze auteurs bevatten een mix van onderwerpen, waarvan sommige onder 

onze eigen notie van de paradoxografische vallen, terwijl andere de notie van verwondering 

over de werking van de natuur overbrengen door hun behandeling van onderwerpen uit het 

dagelijks leven of de wetenschappen. De rol van de schrijvers van Problemata bij het 

vormgeven van het paradoxografische genre in de oude Griekse en Romeinse wereld moet nog 

worden onderzocht. Evenzo verdient de rol die de pseudo-Aristotelische verzameling Περὶ 

Θαυμασίων Ἀκουσμάτων in deze traditie speelde, meer in detail te worden verklaard. Om terug 

te keren naar de eerdere vergelijkingen die ik maakte tussen de Problemata met de pseudo-

Aristotelische Παυμασίων Ἀκουσμάτων, lijken ze te suggereren dat de twee verschillende 

behandelingen van het wonderbaarlijke, in het geval dat de Problemata dicht bij Aristoteles 

'eigen idee van θαῦμα liggen, en in het geval van het Περὶ Θαυμασίων Ἀκουσμάτων verzamelen 

van θαυμάσια voor hun eigen bestwil, zou het een verdeling van kennis kunnen 

vertegenwoordigen die bestond binnen de Peripatetische school. Op dit moment, en hoewel er 

nog steeds geen systematisch onderzoek is naar de relatie tussen de twee werken, blijft ook dit 

een open vraag. 

 

Zoals het vierde hoofdstuk van Floris Overduin in dit deel volgens Kazantzidis treffend 

illustreert (‘In the Realm of the Two-Headed Snake: Pragmatics and Aesthetics of Mirabilia in 

Nicander’s Theriaca and Alexipharmaka’) (p. 73-94) bestaan medische kennis, nauwkeurige 

observatie en diagnose, en een fascinatie voor de naast elkaar bestaande paradox kant in de 

poëzie van Nicander, in een pure hellenistische geest. Vóór Nicander wordt een karakteristiek 

voorbeeld gegeven door Bolus van Mendes, een schimmige figuur die onder het pseudoniem 

“Democritus” schrijft en werken op het kruispunt van natuurlijke filosofie, paradoxografie en 

geleerde magie. Bolus lijkt voornamelijk bezig te zijn geweest met het identificeren van de 

vitale krachten of eigenschappen (dunameis) die van nature inherent zijn aan dingen, evenals 

met het onthullen van het prachtige web, waarmee alles in de wereld was verbonden via 
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netwerken van sympathie of antipathie. Geleerden hebben opgemerkt dat het concept van 

dunamis, geïnterpreteerd als de vitale energie van verschillende lichaamsorganen of van het 

lichaam zelf, ook buitengewoon belangrijk is in het werk van Herophilus; verder is het idee van 

ziekte die voortkomt uit “sympathische” verbindingen via verschillende lichaamsdelen 

gebruikelijk in medische kennis (in de pseudo-Aristotelische Problemen 886a25–887b7, een 

hoofdstuk met de titel εκ συμπαθείας noemt als een voorbeeld van “sympathie” de doorgeven 

van ziekten van de ene naar de andere). Vanwege zijn aantrekkingskracht op de “rare” aspecten 

van de natuur, heeft Bolus misschien zelfs bijgedragen aan de verkenning van specifieke 

medische aandoeningen die meer bizar leken dan andere: hij wordt bijvoorbeeld gecrediteerd 

voor een van de eerste discussies over “hydrofobie”, een vreemde ziekte waarbij patiënten 

tegelijkertijd werden gemarteld door dorst en, zoals de naam al aangeeft, door angst voor water. 

De aandoening schijnt ook de aandacht te hebben getrokken van de hellenistische arts Andreas, 

die later als arts zal verschijnen met een speciale interesse voor extreme paranoia van de soort. 

Caelius Aurelianus (Over Acute Ziekten 3.108) verbindt zijn naam met een aandoening met de 

naam “pantophobia”: de inhoud en details van Andreas’ bespreking van deze specifieke ziekte 

blijven volledig onderworpen aan speculatie; Kortom, het ziet er naar uit dat psychische 

aandoeningen en de vreemde manifestaties ervan een gemeenschappelijk aandachtspunt waren 

voor zowel artsen als paradoxografen – vermoedelijk meer in vergelijking met minder 

intrigerende, als het ware, aandoeningen van het lichaam. Zoals we ons gemakkelijk kunnen 

indenken, zouden externe waarnemers paranoïde zijn over water en het vermijden zonder 

aanwijsbare reden als veel meer verbijsterend – en mogelijk wonderbaarlijker – dan een simpele 

verkoudheid of hoesten. 

 Dit hoofdstuk wil volgens Overduin licht werpen op de relatie tussen de poëzie van 

Nicander van Colophon (2e eeuw v. Chr.) en de hellenistische traditie van paradoxografie. 

Hoewel de laatste zijn eigen oorsprong heeft (tot op zekere hoogte parallel aan de etiologie) en 

zeer verschillende doelen en kenmerken, lijkt paradoxografie een belangrijke invloed te hebben 

gehad op de poëzie van Nicander. Ondanks het feit dat de mirabilia in Nicander nauwelijks een 

van de conventies van paradoxografie volgen (er is geen bewegwijzering door de auteur; zijn 

poëzie mist de taal van verwondering; aangenomen dat paradoxa nauwelijks opvalt), zijn de 

mirabilia zelf belangrijke kleuren op Nicander’s palet, waarmee de dichter zorgt voor een 

soepele mix van het echte en het fantastische binnen zijn poëtica van farmacologische agitatie. 

Wat hebben de tweekoppige slang, de vliegende schorpioen en de dodelijke “headpecker” 

gemeen? Ze zijn niet alleen allemaal bewoners van de poëtische wereld van de late 

Hellenistische dichter Nicander van Colophon, maar ze vallen ook op als mirabilia, 

verschijnselen die lijken te behoren tot de wereld van wonderen, de wereldparadoxografie die 

bedoeld is om vast te leggen, in plaats van de alledaagse wereld. Paradoxaal genoeg is de 

essentie van paradoxografie natuurlijk dat de echte wereld niet kan worden gescheiden van de 

wereld van wonderen – de essentie is dat de onze een wereld van wonderen is. Welke rol speelt 

deze wondere wereld in Nicanders episch-didactische poëzie? Is het iets om je over te 

verwonderen, om ondervraagd te worden of om uitgelegd te worden? In dit hoofdstuk zal 

Overduin eerst kort het concept van paradoxografie contextualiseren door zich te concentreren 

op de relatie met etiologie en de verschillen te markeren tussen de inspanningen van 

“eigenlijke” paradoxografen en de paradoxografische activiteiten van dichters, waarvoor 

Nicander een specifiek geval zal zijn. Vervolgens verzamelt Overduin enkele typische 

voorbeelden van paradoxa in de poëzie van Nicander, om te proberen te beoordelen hoe 

dergelijke paradoxografische elementen door de dichter worden gebruikt. Overduin concludeert 

dat lange tijd geleerden hebben gedebatteerd over de wetenschappelijke inhoud van Nicander’s 

poëzie, wat drie scenario’s heeft opgeleverd: (1) Nicander was een deskundige arts, misschien 

zelfs een theriakos, die serieuze bijdragen aan het veld leverde en was zeker niet slechts een 

dichter, die zich bezighoudt met het maken van een poëtische metaphrasis van een verhandeling 
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over vergif en gif. (2) Nicander was een dichter, maar hij maakte zijn huiswerk en bestudeerde 

zijn bronnen grondig. Hij was misschien geen arts, maar hij moet toch in zekere mate hebben 

geweten waar hij het over had. (3) Nicander was veel meer een dichter dan een expert: hij 

maakte zijn elementaire huiswerk, maar sprak niet uit ervaring of autopsie. Hij zag geen reden 

om ongelooflijke elementen te weerleggen; hij heeft ze misschien zelfs opzettelijk opgenomen 

om zijn poëtische materiaal op te fleuren ten koste van waarheidsgetrouwheid. Hij haalt geen 

bronnen aan, die alleen maar afbreuk doen aan zijn missie om als een echte dokter te klinken in 

zijn literaire rol als alwetende leraar binnen het episch-didactische kader. De indeling van deze 

drie scenario’s wordt sterk bepaald door de paradoxa in de Theriaca en in mindere mate, in de 

Alexipharmaca. Zonder de onmogelijkheid in het verslag van de amphisbaena, de 

cranocolaptes en gevleugelde schorpioenen (samen met vele andere problematische 

waarnemingen in de poëzie van Nicander), zou het veel gemakkelijker zijn om zijn kennis op 

het eerste gezicht te nemen. 

 

Kazantzidis noemt vervolgens twee voorbeelden uit de Hippokratische geneeskunde in relatie 

tot wonderen: “Een jongen die veel onverdunde wijn had gedronken, sliep op zijn rug in een 

tent. Er ging een glanzende slang in zijn mond. Toen hij het voelde, niet in staat om te bedenken 

wat hij moest doen, knarste hij zijn tanden op elkaar en beet een deel van de slang af. Hij werd 

gegrepen door een enorme pijn en hief zijn handen op alsof hij stikte, stortte zich in het rond en 

stierf in stuiptrekkingen”. De vermelding van slaap en de slang in dit verhaal zou een toespeling 

kunnen zijn op de Asklepiaanse geneeskunde. Een manier om de tekst te interpreteren, is door 

deze te lezen als een kritiek op de sensationele, wonderbaarlijke verhalen die worden vermeld 

in tempelinschrijvingen gewijd aan Asklepios (de overeenkomsten tussen deze inscripties en 

de wonderbaarlijke genezingen in Griekse epigrammen worden door Lucia Floridi in dit boek 

onderzocht in haar vijfde hoofdstuk ‘Wondrous Healings in Greek Epigrams – and their Parodic 

Counterparts’ (p. 95-116). Hoewel slaap in die gevallen essentieel is voor het herstel van de 

gezondheid van de patiënt, blijkt het in het Hippokratische verslag fataal te zijn. Sterker nog, 

de dood wordt veroorzaakt door een slang – waarvan wordt aangenomen dat het in de context 

van tempelgeneeskunde heilige, genezende associaties heeft (Asklepios wordt meestal 

afgebeeld met een staf waarrond een slang is gewikkeld). Recente studies hebben echter 

aangetoond dat het opleggen van een scheidslijn tussen rationele en tempelgeneeskunde het 

risico op anachronisme in gevaar brengt. Het argument is dat het bewijs van expliciete aanvallen 

op tempelgeneeskunde in het Corpus Hippocraticum te beperkt is om de hypothese te 

ondersteunen, van een wijdverbreid scepticisme tegen het goddelijke onder medische kringen; 

bovendien lijkt de relatie tussen de twee domeinen symbiotisch te zijn geweest, zowel in termen 

van gedeelde ziekteterminologie als, nog belangrijker, op het niveau van therapie (met dezelfde 

farmaceutische middelen, geneeskrachtige planten, enz.). Artsen zelf hadden hun patiënten 

misschien zelfs toegestaan om tempels te bezoeken voor extra hulp. In deze interactieve 

omgeving, in plaats van bedoeld als kritiek, zou het verhaal van de slikkende man kunnen 

worden gelezen als een poging van een arts om zijn eigen aandeel in het wonderbaarlijke op te 

eisen door een bizar verhaal grotendeels op te nemen in wat anders overblijft, een verzameling 

realistische casestudies van patiënten. 

 In dit hoofdstuk verkent Floridi de verbanden tussen tempelgeneeskunde, inscripties ter 

herdenking – of eigenlijk “reclame” – wonderlijke genezingen, epigrammen en paradoxa. 

Floridi begin met een overzicht van de (vaak gemarkeerde) verbanden tussen Posidippus’ 

iamatika (3e eeuw v. Chr.) en tempel iamata en geeft ook de contactpunten aan tussen 

genezende literatuur en het werk van paradoxografen. Vervolgens onderzoekt zij enkele 

epigrammen over wonderbaarlijke genezingen die via de Griekse bloemlezing bewaard zijn 

gebleven, om te laten zien dat ze tot hetzelfde subgenre van iamatika behoren. Zij eindigt met 
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voorbeelden van parodische vervorming van de thema’s van de genezende literatuur in 

spottende epigrammen over moorddadige doktoren. 

 De publicatie, in 2001, van de “nieuwe Posidippus” heeft de aandacht van de geleerden 

gevestigd op verschillende epigrammatische categorieën, die voorheen onbekend waren of 

slechts af en toe werden bevestigd: waaronder de zogenaamde iamatika, “epigrammen over 

genezingen”. Deze sectie bestaat uit zeven epigrammen (95-101 A.-B.) met betrekking tot 

plotselinge en wonderbaarlijke genezingen die getuigen van de kracht van Asklepios, de 

geneesgod. Verschillende geleerden hebben een verband opgemerkt tussen deze reeks 

gedichten en de overgebleven privé-opschriften over genezingen, evenals de proza-inscripties 

over wonderbaarlijke genezingen (iamata) die door tempelautoriteiten zijn opgezet in 

heiligdommen, zoals die in Epidauros. Posidippus’ epigrammen benadrukken het 

wonderbaarlijke en plotselinge genezingsaspect, zoals we het aantreffen in de meeste 

tempelproza-inscripties, waar het uitzonderlijke karakter van de genezingen wordt benadrukt 

om de kracht van de god te prijzen. Net als andere vroege hellenistische dichters, toont 

Posidippus, door de herwerking van de traditie van ingeschreven iamata, in zijn epigrammen 

een bewustzijn van de inscriptie van het genre. Dit is niet verrassend, aangezien hij zelf een 

ἐπιγραμματοποιός was, een professionele schrijver van epigrammen. Geleerden hebben 

overtuigend aangetoond dat de iamatika, zoals die voorkomt in de papyrus, is ontworpen als 

een kunstzinnig gerangschikte reeks gedichten, die een opeenvolgende lezing aanmoedigen en 

als groep een extra betekenis krijgen; niets verzekert ons echter dat ze oorspronkelijk allemaal 

werden opgevat als “fictieve” literaire epigrammen, die vanaf het begin voor de rol zijn 

gecomponeerd.7 Zoals de diverse voorbeelden laten zien, bevatten de verslagen van Asklepios’ 

genezingen verschillende paradoxale elementen: ze beschrijven verschijnselen die optreden 

tegen doxa, menselijke verwachtingen. Paradoxografische geschriften vestigen meestal de 

aandacht op de abnormale en wonderlijke aard van een gebeurtenis, met behulp van 

sleutelwoorden, zoals θαῦμα of τέρας (vooral met betrekking tot verhalen waarin goden direct 

of indirect tussenbeide komen). Dergelijke sleutelwoorden komen niet voor in Posidippus’ 

iamatika – hoewel elders de dichter het wonderbaarlijke karakter benadrukt van wat hij 

beschrijft, of het nu een menselijk artefact is, of een wonderbaarlijke gebeurtenis, met 

gebruikmaking van deze zelfde terminologie. In Epidauros' iamata wordt de uitdrukking 

θαυμαστέον… τὸ θεῖον gebruikt een keer, aan het begin van de collectie, om de kracht van 

Asklepios (A1 Herzog) te benadrukken. 

 Floridi concludeert dat genezende literatuur, met zijn reeks thema’s en met zijn interesse 

in verhalen die de menselijke verwachtingen trotseren, verschillende elementen deelt met 

paradoxografie. Het is geen toeval dat in zijn epigrammen Posidippus – de auteur van een reeks 

gedichten met de naam iamatika, dankbaar aan de traditie van de tempel iamata – ook andere 

soorten wonderen bespreekt en dat gedichten over wonderbaarlijke genezingen nog steeds 

worden geschreven in het keizerlijke tijdperk, wanneer een bijzondere voorliefde voor het 

beschrijven van het unieke en het ongewone wordt bevestigd. De drie iamatika van de Griekse 

bloemlezing die we hierboven hebben geanalyseerd, behouden de belangrijkste kenmerken van 

het “subgenre”, hoewel ze ook bepaalde verschillen vertonen die getuigen van een verandering 

in culturele achtergrond (met name de invloed van retorische training). Zowel de hellenistische 

als de imperiale iamatika suggereren, dat een te rigide onderscheid tussen aretalogie en 

paradoxografie niet kan worden getrokken. Wonderen over genezingen lijken niet zo 

verschillend van andere categorieën van mirabilia: het geval van AP 6.203, waar de viering van 

de genezende goden – de nimfen – overlapt met het vertellen van de wonderbaarlijke 

eigenschappen van een natuurlijk element – de wateren van een specifieke bron – is bijzonder 

veelzeggend. Lovende epigrammen over artsen benadrukken de menselijke aard van de artsen 

 
7 Lucia Floridi, Wondrous Healings in Greek Epigrams – and their Parodic Counterparts’, in: George 

Kazantzidis (ed.), Medicine and Paradoxography in the Ancient World (De Gruyter 2019) 95-96. 
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en onderscheiden zich duidelijk van genezende literatuur. Verdere aanwijzingen met betrekking 

tot de “winsten” van iamatika lijken echter afkomstig te zijn van de scoptische traditie, waar 

satire op artsen wijdverbreid was. Bij het uitbeelden van de mislukkingen van menselijke artsen 

maken sommige gedichten gebruik van hyperbolen, die motieven uit de iamata lijken om te 

keren, om een humoristisch beeld te schetsen van Asklepios’ menselijke tegenhangers, en om 

een rampzalig “wonderbaarlijk” tegenwicht te bieden aan de “wonderen” van de goden. 

 

Het feit dat “seksuele transformaties” een lange geschiedenis hebben in de Griekse wetenschap 

doet ons twee keer nadenken over Phlegons’ “paradox”. Wat op het eerste gezicht een 

ongelooflijk verhaal lijkt, kan worden verklaard door de eigenaardigheden van het vrouwelijk 

lichaam; dat deze bijzonderheden systematisch worden besproken en onderschreven door 

medische auteurs, suggereert bovendien dat wat ten grondslag ligt aan een wereld van 

wonderen, soms een wereld van rede en wetenschap kan blijken te zijn. Dit is het belangrijkste 

argument van Julia Doroszewska’s bijdrage aan dit boek (Hoofdstuk 6 ‘Beyond the Limits of 

the Human Body: Phlegon of Tralles’ Medical Curiosities’) (p. 117-140). Zoals ze concludeert, 

hoe wonderbaarlijk ze ook klinken en eruit zien, is de overgrote meerderheid van de door 

Phlegon gerapporteerde menselijke eigenaardigheden “potentieel verklaarbaar op grond van de 

hedendaagse geneeskunde’. Bovendien bevestigen ze de hiërarchieën en polariteiten die zijn 

gevestigd in de “rationele” gebieden van filosofie en wetenschap: met uitzondering van 

Tiresias, zoals Doroszewska opmerkt, hebben alle door Phlegon gerapporteerde gevallen van 

geslachtsverandering een metamorfose van vrouw naar man. Hierachter kan men een toespeling 

op de minderwaardigheid van het vrouwelijke geslacht ontdekken, die veel voorkomt in 

Aristoteles en Galenos: “het vrouwtje maakt plaats voor het mannetje, net zoals het 

onvolmaakte, wanneer verbeterd, leidt tot perfectie. Dit stelt ons op zijn beurt in staat de sekse 

veranderende wonderen te waarderen ... niet als willekeurige trucjes van de natuur, maar als 

culturele verschijnselen, begiftigd met een diepgaande (zij het storende voor moderne 

gevoeligheden) teleologische zin”. 

 Dit hoofdstuk behandelt de verzameling buitengewone verschijnselen die zijn 

gecomponeerd door de 2e-eeuwse Griekse paradoxograaf Phlegon van Tralles. Zijn werk dat 

het best bekend is onder de Latijnse titel Mirabilia bestaat uit 35 hoofdstukken die bijna 

uitsluitend gevallen van menselijke eigenaardigheden beschrijven. Onder hen zijn wraak, 

hermafrodieten, geslachtswisselaars, mannelijke moeders, verschillende teratologische 

geboorten, meerlingzwangerschappen en wonderbaarlijke vruchtbaarheid. De meeste van deze 

gegevens zijn medische curiosa in de zin dat ze betrekking hebben op zaken als de menselijke 

anatomie, fysiologie, reproductie of seksualiteit. Deze kenmerken stellen ons daarom in staat 

het werk van Phlegon te beschouwen als een werk dat paradoxografie en geneeskunde 

samenbrengt. Het doel van dit hoofdstuk is om de wonderbaarlijke gebeurtenissen beschreven 

door Phlegon door de lens van de hedendaagse geneeskunde te lezen en ze te beschouwen als 

casestudies, die onderworpen zijn aan wetenschappelijke (of quasiwetenschappelijke) uitleg in 

plaats van wonderen of wonderen die alleen bedoeld zijn om te verbazen. Ondanks hun 

opvallende diversiteit hebben alle verschijnselen die Phlegon in de Mirabilia meldt één ding 

gemeen: ze stellen de grenzen van het menselijk lichaam in vraag. IJverige vastlegging van dat 

wat de normen van het menselijk fysieke bestaan overschrijdt, lijkt een treffende samenvatting 

te zijn van de literaire output van deze paradoxograaf. Misschien is het een uiting van enige 

angst en hulpeloosheid in het licht van de onmetelijkheid en onvoorspelbaarheid van de wereld, 

die mensen ertoe aanzet om feiten en dingen te verzamelen, op te stapelen en op te stellen, 

vooral die welke moeilijk te tellen en te begrijpen zijn, zoals werd waargenomen door Umberto 

Eco. Belangrijker is echter, dat de hierboven besproken gevallen nog een ander kenmerk hebben 

dat ze lijkt te onderscheiden van andere wonderen en eigenaardigheden: ze waren allemaal 

potentieel verklaarbaar op grond van de hedendaagse geneeskunde. In een ander discursief 
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register (eentje misschien ontdaan van enkele overdrijvingen en versieringen) zouden ze 

kunnen worden beschouwd als casestudies, onder voorbehoud van wetenschappelijke (of 

quasiwetenschappelijke) uitleg, in plaats van wonderen of wonderen die alleen bedoeld waren 

om te verbazen. Vanuit een ander perspectief bekeken, kunnen dezelfde casestudies net zo goed 

in wonderen worden veranderd, waarbij ze de grenzen van leven, dood, seks en zelfs soorten in 

twijfel trekken. Dit is het kruispunt tussen paradoxografie en oude geneeskunde, met als kern 

Phlegons bijzondere interesse in de wonderen van het menselijk lichaam. 

 

Een geval dat de aandacht verdient is Phlegons’ bespreking van een centaur bij Mir. 34-35. 

Kelly Shannon-Henderson geeft in haar zevende hoofdstuk ‘Phlegon’s Paradoxical Physiology: 

Centaurs in the Peri Thaumasion’ (p. 141-162) een overzicht van het oude bewijsmateriaal 

(vooral Galenos), dat bezwaar maakt tegen het bestaan van het hybride wezen. Zoals de auteur 

betoogt, toont een nauwkeurige lezing van Phlegons’ verslag in dit geval aan dat de 

paradoxograaf op de hoogte is van en reageert op reeds bestaande medisch-wetenschappelijke 

discussies, die centauren afdoen als een loutere fantasie. In haar woorden: “dit onthult dat 

Phlegon zich richt op een opgeleid lezerspubliek wiens erkenning van de medisch-

wetenschappelijke achtergrond van het wezen dat hij beschrijft hun waardering voor de thauma 

die het vertegenwoordigt zal vergroten”. Dit hoofdstuk onderzoekt hoe medisch-

wetenschappelijke verhandelingen over de aard van hybride lichamen op de achtergrond liggen 

van Phlegon’s bespreking van een centaur (Mir. 34–35). Centauren hebben een lange 

geschiedenis als synoniem voor wezens die onmogelijk kunnen bestaan. Palaephatus, Lucretius, 

de paradoxograaf Heraclitus, Artemidoros, Minucius Felix, Lucianus en Galenos maken 

allemaal bezwaar tegen het schepsel, omdat het hybride lichaam fysiek onmogelijk, nadelig en 

onhoudbaar zou zijn door een bekend dieet. Een nauwkeurig onderzoek van Phlegon’s 

beschrijving van de centaur toont aan dat, hoewel hij geen van deze auteurs bij naam noemt, hij 

zich bewust is van en expliciet reageert op deze reeds bestaande medisch-wetenschappelijke 

discussies over centaurs. Hieruit blijkt dat Phlegon zich richt op een geschoold lezerspubliek 

wiens erkenning van de medisch-wetenschappelijke achtergrond van het wezen dat hij 

beschrijft hun waardering voor de θαῦμα die het vertegenwoordigt zal vergroten. 

 

In haar achtste hoofdstuk (‘Galen’s Language of Wonder: Thauma, Medicine and Philosophy 

in On Prognosis and On Affected Parts’) (p. 163-182), richt Jessica Lightfoot zich op gevallen, 

waarin thauma worden opgewekt in direct verband met Galenos’ “prachtige” prognostische 

vaardigheden als een dokter. In plaats van het te behandelen als een oppervlakkig, sensationeel 

aspect van de medische kunst van Galenos, betoogt Lightfoot dat de “evocatie van thauma de 

essentiële compatibiliteit van de geneeskunde met filosofisch onderzoek bevestigt”, in die zin 

dat het stevig gefundeerd blijkt te zijn op een reeks van strikt logische deducties en onthult 

effectief het “fundamentele wonder dat in het hart van het natuurlijke ligt zelf bestellen”. Dit 

hoofdstuk onderzoekt de plaats van verwondering (thauma) in de geschriften van Galenos van 

Pergamon in relatie tot zijn eigen perceptie van de aard en functie van de medische praktijk. 

Het toont aan dat Galenos’ houding ten opzichte van de plaats van verwondering binnen de 

geneeskunde complex en tegenstrijdig was, vanwege de belangrijke positie die thauma 

bekleedde binnen zijn eigen hedendaagse Tweede Sofistiek performance-cultuur, binnen de 

Hippocratische traditie, en binnen de filosofische traditie. De betekenis van thauma in Galenos’ 

opvatting van de kruising tussen geneeskunde en filosofie wordt bijzonder duidelijk in twee 

van zijn verhandelingen, over prognose en over getroffen delen. In Over de Prognose 

presenteert Galenos ons een talrijke casuïstiek van zijn eerste bezoek aan Rome in 162 n. Chr., 

een cruciaal belangrijk moment in zijn carrière, dat zijn positie bij de sociale en intellectuele 

elite van de stad vestigt. Thauma speelt een prominente rol in veel van de casuïstiek die in deze 

verhandeling wordt gepresenteerd en Galenos’ indrukwekkende manipulatie van de kracht 
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ervan, wordt een van de manieren waarop hij zijn bedrevenheid toont binnen de rijken van de 

medische praktijk en filosofie, en hem in staat stelt zijn eigen superioriteit over andere 

rivaliserende artsen op verschillende complexe manieren. Galenos’ vermogen om de kracht van 

thauma voor patiënten en waarnemers binnen zijn eigen medische praktijk te beheersen en te 

moduleren, wordt ook duidelijk gemaakt in een andere casuïstiek die wordt verteld in Over 

Aangetaste Delen, waarin hij herinnert aan zijn behandeling van een collega-arts in opdracht 

van zijn filosoofvriend Glaukon. In deze verhandeling wordt Galenos’ begrip van de plaats van 

thauma binnen de medische praktijk, opnieuw een middel om zijn eigen status als beste arts en 

filosoof te vestigen onder zijn medische en filosofische leeftijdsgenoten. In beide van deze 

verhandelingen toont de belangrijke plaats, die men zich kan verwonderen binnen de casuïstiek 

die enkele van de meest consequente momenten van Galenos’ carrière in Rome 

vertegenwoordigen, aan dat thauma een essentiële (zij het ambivalente) rol vervult binnen de 

eigen perceptie van de aard en het doel van de geneeskunde en de relatie met filosofische 

inspanningen. 

 

De geschriften van de sofistische Ailios Aristeides, een tijdgenoot van Galenos, leveren een 

beeld op waarin de geneeskunde en het wonder nog intenser met elkaar vermengen. Omdat hij 

zelf een fervent liefhebber van Asklepios is en een aanzienlijk deel van zijn leven als bewoner 

van de Asklepieion in Pergamon heeft doorgebracht, volgt Ailios blindelings het medische 

advies van de god op, zelfs in gevallen waarin de voorgestelde recepten, geopenbaard door 

dromen, er vreemd uitzien. Zoals we lezen in een van de sofistische redevoeringen, getiteld “An 

Address Regarding Asklepios” (Or. 42): “Inderdaad, er is veel paradox in de door de god 

voorgeschreven remedies, bijvoorbeeld een man die gips drinkt, een andere dolle kervel, en 

andere uitkleden en baden in koud water met geen behoefte aan warmte, zoals men zou 

verwachten”, καὶ μὴν τό γε παράδοξον πλεῖστον ἐν τοῖς ἰάμασι τοῦ θεοῦ, οἷον τὸν μὲν γύψου 

πίνειν, τὸν δὲ κωνείου, τὸν δὲ γυμνοῦσθαι καὶ λούειν ψυχρῷ, θέρμης οὐδ 'ὅλως, ὡς ἄν τις δόξαι. 

Hoe paradoxaal ze ook mogen klinken, de remedies van de god werken uiteindelijk, en dit is 

iets dat van nature wordt beantwoord door artsen met een voorzichtig scepticisme. Het volgende 

is een verslag van Ailios over een van zijn persoonlijke gezondheidsproblemen (Hieroi Logoi 

1.61–3): “Maar zoals bij de buik vele jaren eerder, was er de kwestie van de tumor. Want de 

god waarschuwde lange tijd dat ik op mijn hoede moest zijn voor waterzucht, en hij gaf me 

verschillende drugs en Egyptische pantoffels, die de priesters gewend zijn te gebruiken. En het 

leek hem het beste om de afvoer naar beneden te richten. En een tumor groeide zonder 

aanwijsbare oorzaak, eerst zoals bij iemand anders, maar toen nam hij toe tot een buitengewone 

omvang, en mijn lies werd opgezwollen en alles was opgezwollen en er ontstonden vreselijke 

pijnen en een paar dagen koorts. Op dit punt schreeuwden de artsen om allerlei dingen, 

sommigen zeiden een operatie, sommigen zeiden brandwonden door drugs of dat er een infectie 

zou ontstaan en ik moet zeker sterven. Maar de god gaf een tegengestelde mening en zei dat ik 

de groei moest doorstaan en bevorderen. En duidelijk was er geen keus als het ging om naar de 

dokters of naar de god te luisteren. Maar de groei nam nog meer toe en er was veel ongenoegen. 

Sommige van mijn vrienden verwonderden zich over mijn uithoudingsvermogen, anderen 

bekritiseerden me omdat ik te veel handelde uit dromen, en sommigen gaven me zelfs de schuld 

dat ik laf was, omdat ik noch een operatie toestond, noch opnieuw last had van brandwonden. 

Maar de god bleef de hele tijd standvastig en beval mij de huidige omstandigheden te 

verdragen”. Op het eerste gezicht brengt de passage van Aristeides een antagonistische relatie 

tussen tempel en seculiere geneeskunde naar voren. Een nadere inspectie van het verhaal laat 

echter een gecompliceerder beeld zien. Zoals Manfred Horstmanshoff heeft geïllustreerd, is 

technisch discours overal aanwezig in de tekst en, nog belangrijker, is het gelijkmatig verdeeld 

over de verschillende protagonisten: Asklepios (bijv. Καὶ ἔδοξεν αὐτῷ τὸ ῥεῦμα ἀπάγειν κάτω), 

Ailios Aristeides (φῦμα, en de doktoren (bv. οἱ μὲν τέμνειν, οὲ δὲ ιπικάειν φαρμάκοις) delen 



36 
 

allemaal een medische terminologie die reeds is bewezen in het Corpus Hippokraticum en 

talrijke parallellen heeft in Galenos en andere medische auteurs. Bovendien handelt Ailios’ 

Asklepios, in plaats van te handelen zonder tussenpersonen (zoals de Epidaurische inscripties 

hem doorgaans laten zien om te opereren), geneeskunde als lid van een bredere therapeutische 

gemeenschap waar bekwame artsen deel van uitmaken, hun inzicht en advies te bieden en te 

debatteren de instructies van de god. Asklepios’ “paradoxale” instructies zijn op hun beurt 

gebaseerd op technische terminologie en worden geïnformeerd door medische kennis. Dit is 

een poreuze, wonderlijke wereld waarin dokters en de god met elkaar omgaan in plaats van 

elkaar uit te sluiten. Zoals Georgia Petridou bespreekt in haar negende hoofdstuk (‘Literary 

Remedies and Rhetorical Prescriptions in Aelius Aristides: Medical Paradoxography or 

Common Practice?’), Zelfs achter enkele van Asklepios “meest” buitengewone 

genezingsinstructies, zoals die volgens welke (Ailios’)  ademhalingsproblemen kunnen worden 

overwonnen door het voorlezen van literaire teksten, zijn er solide parallellen te vinden in de 

seculiere geneeskunde: zoals blijkt uit medische bronnen, kan hardop lezen iemand helpen 

overtollige lichaamsvloeistoffen te verwijderen door transpiratie en de lichaamswarmte 

helemaal reguleren. 

 Dit hoofdstuk onderzoekt voorbeelden van twee soorten literaire therapie in Ailios 

Aristeides Hieroi Logoi: a) de “retorische remedies” , b) de “poëtische voorschriften”. Het 

houdt nauw verband met het discours van medische paradoxografie in de Hieroi Logoi en de 

manieren waarop deze remedies werden ontvangen in de bloeiende Aristeides-gerelateerde 

onderzoek van het afgelopen decennium of zo, en eindigt met enkele algemene gedachten over 

voordrachten, schrijven en vertellen als een basismodaliteit van therapie in de tweede verfijnd. 

Het doel is tweeledig: aantonen dat Aristeides in feite veel meer mainstream is in het gebruik 

van retoriek, literatuur en muziek om lichamelijke aandoeningen te genezen dan we eerder 

dachten, en tegelijkertijd te laten zien hoe uitzonderlijk het gebruik van deze specifieke 

middelen door Aristeides is. Hoewel Aristeides werkt met eerder goed bewezen 

genezingspraktijken (bijvoorbeeld in Plutarchos, Galenos, Antyllus) en herdenkingsdiscoursen, 

tilt hij ze naar een geheel nieuw niveau van werkzaamheid en verankert ze stevig in zijn 

retorische oeuvre. Aristeides zocht zelf hulp bij Asklepios via het ritueel tempelslaap. Hij zegt 

hierover: “Terwijl ik in Pergamon rustte vanwege een goddelijke oproep en mijn smeekbede, 

ontving ik van de god een bevel en vermaning (γίγνεται παρὰ τοῦ θεοῦ πρόσταγμα καὶ 

παράκλησις) om de retoriek niet op te geven. Het is onmogelijk om te zeggen in hoeverre de 

droom het eerst was, of de aard van elk van deze dromen in het algemeen. Maar degenen die in 

het begin voorkwamen, waren vermaningsdromen. 'Het past je om te spreken op de manier van 

Socrates, Demosthenes en Thucydides. En een van de vooraanstaande personages, die ouder 

was dan ik, werd erop gewezen, zodat ik speciaal tot ontroering zou worden gebracht. En de 

god gebood me om naar de tempel Stoa te gaan, die zich in het theater bevindt, en hem de 

allereerste vruchten van deze geïmproviseerde en concurrerende oraties aan te bieden (καὶ τό 

γε σφόδρα πρῶτον ἀπάρξασθαί με ἐκέλευεν ἑαυτῷ προσελθόντα εἰς τὴν στοὰν τοῦ ἱεροῦ τὴν 

πρὸς τῷ θεάτρῳ τῶν αὐτοσχεδίων δὴ τούτων λόγων καὶ ἀγωνιστικῶν).” En zo gebeurde het. Er 

was een heel prachtig spektakel in de stad, ofwel een jacht op stieren, denk ik, of zoiets. Al die 

mensen uit de tempel waren naar beneden gerend en de stad was met deze dingen bezig. We 

waren alleen gelaten in de tempel, twee van de meer vooraanstaande aanbidders, ik en een 

Niceaan, een man van praetoriaanse rang, Sedatius genaamd, maar oorspronkelijk Theophilus. 

We zaten in de tempel van Hygieia, waar het standbeeld van Telesphoros stond, en we vroegen 

elkaar, zoals we gewend waren, of de god iets nieuws had voorgeschreven. Want in zekere zin 

waren sommige van onze ziekten ook vergelijkbaar. Ik zei dat ik niet wist wat ik moest doen, 

want het voorschrift was als een vliegbevel, het beoefenen van retoriek, voor iemand die niet 

kon ademen, en dit hier (ἔφην οὖν ἐγὼ μὴ ἔχειν ὅ τι χρήσομαι, προστετάχθαι γάρ μοι ἴσα καὶ 

πέτεσθαι, μελέτην λόγων ἀναπνεῖν οὐ δυναμένῳ, καὶ ταύτην ἐνταυθοῖ) – Ik bedoel de Stoa – 
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en ik vertelde hem de droom. En toen hij het hoorde, zei hij: “Wat gaat u doen en hoe denkt u 

erover?” “Wat nog meer”, zei ik “dan zal ik doen wat ik kan? Schik mijn kleren aan, sta zo, 

noteer het probleem voor mezelf, begin iets kleins en dan stop ik. En dus is aan mijn verplichting 

voldaan”. “Helemaal niet”, zei hij “Niet zo. Maar je hebt me hier als luisteraar. Vecht dan met 

alle ijver. Kracht zal de zorg van de god zijn. Hoe weet je of jouw droom op meer betrekking 

heeft?” En tegelijkertijd vertelde hij me een geweldige daad van de god, hoe hij een zieke man 

beval om op deze manier te concurreren, en door hem door de oefening te laten transpireren, 

maakte hij een einde aan de hele ziekte (καὶ ἅμα διηγεῖταί μοι ἔργον τοῦ θεοῦ θαυμαστὸν, ὥς 

τινι κάμνοντι προστάξας οὕτω διαγωνίσασθαι συμβάντος ἱδρῶτος δι “Dit leek nodig. En terwijl 

we aan het praten waren en advies inwonnen, kwam Maximus de Afrikaan op de derde plaats 

binnen, een aanbidder van de Ouden, en op een manier die ijverig was over het oratorium 

(θεραπευτὴς τῶν παλαιῶν καί τινα τρόπον πρόθυμος περὶ λόγυ). Hij was het die het probleem 

voorstelde. En het probleem was als volgt, want ik herinner het me, aangezien het de eerste was 

die ik ontving: “Terwijl Alexander”, zei hij, “in India is, adviseert Demosthenes dat het tijd is 

om te handelen”. Ik accepteerde onmiddellijk het voorteken van Demosthenes die opnieuw 

sprak en van het onderwerp, dat over het rijk ging. En ik pauzeerde een beetje en deed mee, en 

mijn nieuwe kracht was zoals die van de god was bedacht, en het jaar leek niet in stilte te zijn 

verstreken, maar in training (καὶ μικρὸν ἐπισχὼν ἠγωνιζόμην, καὶ τά τε δὴ τῆς ἄλἷς ς) ῦεοῦ 

παρασκευάζοντος, καὶ ἔδοξεν ὁ τοῦ ἐνιαυτοῦ χρόνος οὐ σιωπῆς, ἀλλ 'ἀσκήσεως εἶναι). 

In conclusie, heeft deze studie aangetoond dat het therapeutische gebruik van retoriek, 

literatuur en muziek door Aristeides veel meer gangbaar en veel minder controversieel was dan 

we eerder dachten. Aristeides was niet de enige die retorische verklaringen had gekregen om 

zijn ademhalingsmoeilijkheden te behandelen. Andere literaturen voor hem, evenals artsen van 

het kaliber van Galenos, gebruikten retorische verklaringen en literaire therapie om lichamelijke 

aandoeningen te genezen, vooral die met betrekking tot de bovenste luchtwegen. Met andere 

woorden, in de paradoxale en heilige wereld van Aristeides zijn er elementen die, hoewel 

wonderbaarlijk en wonderbaarlijk op het eerste gezicht, ook worden bevestigd in de seculiere 

geneeskunde. Dit suggereert een overlap tussen heilige en seculiere geneeskunde en brengt heel 

goed de moeilijkheid (en het anachronisme) naar voren om een rechte scheidslijn te trekken 

tussen de zogenaamde paradoxografie en geneeskunde. In dit licht lijkt Aristeides veel minder 

uitzonderlijk dan afgebeeld in de secundaire literatuur. Desalniettemin worden in het 

Aristeides-corpus deze voorheen goed beproefde genezingspraktijken met betrekking tot 

boeken, retoriek, muziek en poëziecompositie verheven tot een geheel nieuw niveau van 

werkzaamheid. Hoewel niet alleen, was Aristeides uniek in het conceptualiseren van deze 

retorische remedies als ondubbelzinnige tekenen van goddelijke gunst. 

 

Zoals Michiel Meeusen betoogt in zijn tiende hoofdstuk (‘Unknowable Questions and 

Paradoxography in pseudo – Alexander of Aphrodisias’ Medical Puzzles and Natural 

Problems’) (199-214, in tegenstelling tot Galenos, die “herhaaldelijk beweert de prachtige 

organisatie van het menselijk lichaam te bewonderen en de kunstzinnige manier waarop de 

Demiurg het heeft geregeld”, onthoudt pseudo-Alexander van Aphrodisias zich van het 

verkennen van wat hij noemt “de ἀπόρρητα van de natuur. Door nadrukkelijk paradoxale 

verschijnselen uit zijn onderzoek uit te sluiten op grond van het feit dat ze onkenbare vragen 

opleveren die alleen bekend zijn bij de eerste kosmische τεχνίτης, lijkt pseudo-Alexander zich 

meer in het kamp van irrationele wonderschrijvers (zoals Aelianus) te plaatsen, die aannemen 

dat er bepaalde dingen in de wereld die niet volledig kunnen worden verklaard, dan die van de 

rationele bewonderaars van de goddelijke voorzienigheid in de natuur (zoals Galen)”. Maar dit 

is niet het hele plaatje. Vaak vindt de taal van “wonder” en “verbazing” plaats in de context van 

Galenos’ openbare anatomische demonstraties: het uitvoeren van een anatomisch experiment 

laat het publiek (dat bestaat uit zowel experts als leken, maar vooral leken) met stomheid 
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geslagen, zo erg zelfs dat artsen, zoals Galenos zelf ons vertelt, worden door sommigen 

beschouwd als “wonderwerkers”. In De anatomicis administrationibus 7.4 (2.669 K.), 

bijvoorbeeld, legt Galenos uit hoe het vocale mechanisme werkt door een varken stemloos te 

maken, afonon: 114 na het uitoefenen van druk op zijn intercostale zenuwen, zou hij het dier 

slaan en zou het stil blijven. “Dit”, zoals Galenos meldt, “schokt de toeschouwers (τούς θεατάς 

ἐκπλήττει), omdat het wonderbaarlijk lijkt (θαυμαστόν) dat de stem wordt vernietigd door 

kleine zenuwen die langs de romp worden vastgebonden”. Dan stopte hij met het uitoefenen 

van druk en hervatte het dier zijn stem: wanneer het varken riep, zou het publiek “zich nog meer 

verbazen” (οὕτω γὰρ μᾶλλον οἱ θεαταί θαυμάζουσιν). Zoals Maud Gleason heeft geïllustreerd 

in een briljante discussie over het onderwerp, hoewel Galenos sterk geloofd, dat er een perfect 

rationele verklaring is voor alles wat er in het lichaam gebeurt, flirt hij toch met zijn opkomende 

zelfbeeld als wonderdoener: “inderdaad, Zodra zijn tegenstanders effectief het zwijgen zijn 

opgelegd, lijken de anatomische uitvoeringen van Galenos steeds minder op een intellectueel 

debat en meer en meer op een magische show”. Hoewel uitgevoerd volgens strikte 

wetenschappelijke principes, “tapten zijn uitvoeringen op het gebied van onredelijkheid. Wat 

de meeste toeschouwers het meest hebben meegemaakt, is misschien wat Galenos’ teksten het 

minst hebben besproken: bloed, pijn, angst en scopofilie zelf ”. Het spektakel dat Galenos 

organiseert, is tegelijkertijd wetenschappelijk en mystiek. Ervan uitgaande dat zijn publiek voor 

het grootste deel bestond uit leken die niet in staat zouden zijn geweest om te begrijpen wat ze 

zagen, kunnen we afleiden dat thauma in deze contexten voornamelijk door Galenos wordt 

opgeroepen als middel om sensationele verbazing over te brengen. In zijn verhandeling over 

polupragmosunê spreekt Plutarchos over degenen die, in plaats van te genieten van de prachtige 

beelden en schilderijen in Rome, “de monstermarkt achtervolgen (περὶ τὴν τῶν τεράτων ἀγορὰν 

ἀνασττέοοττιι), die degenen onderzoeken die geen kalf hebben, of hebben drie ogen, of 

struisvogelkoppen “en” zoek om te ontdekken of er een vermengde vorm en een misvormd 

wonder is geboren” (Mor. 520C) . Het lijdt geen twijfel dat onder de misvormde mensen die in 

de teratôn agora worden getoond, ook gevallen gevonden zijn van zieke mensen, of 

arbeidsongeschikt door chronische ziekten en aangeboren aandoeningen. Het verslag van 

Plutarchos biedt een pijnlijk inzicht in hoe ziekte in de Oudheid het paradoxale rijk binnendrong 

en als zodanig werd uitgebuit. Wat indrukwekkend is, is hoe dichtbij de anatomische 

demonstraties van Galenos ons kunnen brengen tot deze subcultuur van voyeurisme: een 

aanzienlijk deel van het publiek van Galenos zou geen interesse hebben gehad in de 

geneeskunde als zodanig of in het ontdekken en verwonderen van de prachtige werking van de 

natuur; in plaats daarvan moet het soort thauma dat hen aantrok, in pure opwinding en 

opwinding hebben gestaan, net zoals bij een bril die voor hen onbegrijpelijk of ongrijpbaar 

bleef. 

 De medische puzzels en natuurlijke problemen die onder de naam Alexander van 

Aphrodisias worden overgedragen, maar waarschijnlijk vals, behandelen een breed scala aan 

bijzondere en vaak heel eigenaardige vragen met betrekking tot de oude geneeskunde en de 

natuurwetenschappen. In overeenstemming met de natuurlijke problemen die aan Aristoteles 

worden toegeschreven, worden deze vragen gewoonlijk geïntroduceerd met “Waarom?” (Διὰ 

τί;) waarmee de auteur specifiek onderzoekt naar de fysieke oorzaken van de problemen. De 

228 probleemhoofdstukken die in de collectie zijn verzameld, zijn onderverdeeld in twee 

boeken, elk met een voorwoord. In het voorwoord van het eerste boek geeft ps.-Alexander een 

classificatie van verschillende soorten problemen op basis van moeilijkheidsgraad en 

oplosbaarheid. Een uitgebreide lijst van paradoxale verschijnselen wordt gegeven om te 

illustreren wat hij bedoelt met “onkenbare vragen” (ἄποροι ζητήσεις). Door de bredere 

medische en filosofische achtergrond van (een selectie van) deze verschijnselen te onderzoeken, 

wil dit hoofdstuk bijdragen tot een beter begrip van het medisch-naturalistische 

onderzoeksproject van pseudo-Alexander en de context, methoden en conceptuele grenzen die 
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het interpreteert. Meeusen concludeert uit deze illustrerende passages, dat sommige stoffen 

geacht werden te zijn verpakt met bovennatuurlijke, door God doordrenkte genezende krachten 

die niet wetenschappelijk hoefden te worden begrepen om te worden gebruikt. Hetzelfde idee 

is aanwezig bij pseudo-Alexander, maar in zijn geval vinden we een uitzonderlijk systematisch 

verslag van de methodologische en epistemische gevolgen, die zo’n theologische motivatie 

heeft voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (of liever zou moeten hebben, om κόλασις te 

vermijden). Wat we ook leren is dat het onderzoeksproject van pseudo-Alexander, inclusief zijn 

contemplatie over de reikwijdte en procedures, stevig verankerd was in het oude medische debat 

over de juiste methode die moet worden gevolgd voor de behandeling van patiënten. De 

zoektocht naar de verborgen oorzaken van ziekten was een gangbare procedure voor de 

rationalistische school voor geneeskunde, terwijl de empiristische school haar vertrouwen 

stelde in observatie en testen. Hoewel onkenbaar, zijn de paradoxale verschijnselen pseudo-

Alexander-lijsten zeer belangrijk voor het illustreren van de conceptuele en intellectuele 

grenzen, die zijn medisch-wetenschappelijk onderzoeksproject vormen. Dit heeft specifieke 

religieuze motieven, zoals we zagen. In feite mag de werking van de goddelijke voorzienigheid 

in de natuur niet in twijfel worden getrokken en degenen die het in twijfel trekken, verdienen 

straf. In vergelijking met de eerste kosmische τεχνίτης die inhoud gaf aan de wereld en een 

duidelijk causaal inzicht heeft in hoe alles werkt, zijn wij mensen slechts ἰδιῶται. Of dit nu het 

bewijs is van wetenschappelijke onwetendheid of van religieuze toewijding aan de kant van de 

auteur (of beide) lijkt minder belangrijk dan het feit dat de geïmpliceerde lezer (de medische 

διδασκομένος) nu een verklarende carte blanche in petto heeft, wanneer hij geconfronteerd 

wordt met problemen die hij moeilijk vindt om het concept van “onzegbare eigenschappen” op 

te lossen (ἰδιότητες ἄρρητοι). 

 

Concluderend is dit een zeer interessant boek, waarin de relatie tussen geneeskunde en 

paradoxografie op diverse wijze is beschreven. Hierdoor is de paradoxografie nu meer bekend, 

als zijnde een wetenschap die zich bezighoudt met wonderen en het wonderbaarlijke, zoals de 

genezende wonderen van Asklepios, die niet alleen in de Epidaurische iamata, maar ook bij 

Posidippus voorkomen. Daarnaast is veel informatie toegekomen over de slangen, gif en het 

menselijk lichaam. Deze bundel verrijkt daarom onze kennis over geneeskunde en religie in de 

Oudheid, met de nadruk op wonderen en het wonderbaarlijke. 
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(Recensie) David Walsh, The Cult of Mithras. Development, Decline and Demise ca. A.D. 270-

430 (Brill 2019). ISBN 9789004380806, 145 pp. €144,50. 

Mark Beumer 

 

In dit boek wordt de vraag gesteld hoe er een 

einde kwam aan de Mithras-cultus, die in de 

loop van een paar generaties snel volgelingen 

in het hele Romeinse Rijk aantrok? Volgens 

de meeste moderne verhalen was de opkomst 

van het christendom grotendeels schuld, zij 

het via een groot aantal verschillende 

mechanismen. Maar in het eerste grote 

onderzoek naar laatantiek Mithraïsme in het 

hele rijk biedt David Walsh een veel 

genuanceerder en innovatiever verslag van 

het verval en de archeologische verdwijning 

van de sekte. In plaats van een plotseling, 

gewelddadig en christelijk gedreven einde, 

beschrijft Walsh het verval van het 

Mithraïsme van binnenuit, als slachtoffer van 

endogene transformaties waardoor de cultus 

niet in staat was voortdurende toewijding en 

investeringen aan te trekken van aanbidders 

in de veranderende wereld van de Late 

Oudheid. 

 

In de introductie steekt Walsh gelijk van wal, 

wanneer hij spreekt over de keizers van de 

tweede Tetrarchie (305-306) die betaalde voor de reparatie van een mithraeum in 308. Dit was 

volgens Walsh erg zeldzaam. In het kader van het begin van de 4e eeuw valt zo’n toewijding 

om een aantal redenen op. Ten eerste zijn er geen verwijzingen naar keizers die uit eerdere 

perioden als beschermers van de cultus optraden, wat suggereert dat directe imperiale steun op 

een dergelijke manier ongekend was. Ten tweede was tegen die tijd de bouw en reparatie van 

tempels in het hele rijk aanzienlijk afgenomen, met bewijs voor dergelijke activiteiten die 

bijzonder zeldzaam waren langs de Donau vanaf het begin van de 3e eeuw en verder. 

Vervolgens zou de reparatie van een tempel een zeldzaamheid zijn geweest, zelfs zonder 

keizerlijke betrokkenheid. Ten derde was de cultus van Mithras, zo lijkt het, een zeer 

geheimzinnige groep die elkaar ontmoette in donkere, raamloze structuren, in tegenstelling tot 

de opzichtige tempels die aan andere goden waren opgedragen. Je zou verwachten dat een 

dergelijke daad, georkestreerd als het ware door een groep keizers, zo publiek zou zijn als 

mogelijk, maar mithraea waren de antithese van een dergelijk platform. Naast de toewijding 

van de Tetrarchen, werden rond dezelfde tijd soortgelijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd op 

mithraea in het nabijgelegen Virunum en Poetovio, door respectievelijk een dux en een 

provinciegouverneur. Bij Lambaesis in Noord-Afrika had een gouverneur zich enkele jaren 

daarvoor ook aan Mithras opgedragen. Tegen het midden van de 4e eeuw kon de cultus zelfs 

een aantal senatoriale families tot haar gelederen rekenen. De cultus van Mithras in de vroege 

4e eeuw was, zo lijkt het, een cultus “in opkomst”. Maar binnen honderd jaar na de conferentie 

in Carnuntum, en Mithras werd uitgeroepen tot de beschermer van het imperium van de keizers, 

was de cultus bijna verdwenen. Slechts twee of drie mithraea lijken in de eerste decennia van 

de 5e eeuw nog steeds in gebruik te zijn, en deze werden al snel ook verlaten. Veel mithraea die 



41 
 

niet meer werden gebruikt in de tweede helft van de 4e eeuw, lijken in een ruïneuze staat te zijn 

achtergelaten, met hun beelden vernield en hun reliëfs verminkt. Wat ging er mis? Als we het 

traditionele verhaal willen volgen, was het antwoord op deze vraag een van de belangrijkste 

redenen voor de bijeenkomst in Carnuntum: de opkomst van Constantijn Hij was de zoon van 

de onlangs overleden Constantius Chlorus, die zich, tegen de wensen van de gevestigde 

Tetrarchen, in het Westen tot Caesar had uitgeroepen. Binnen tien jaar zou Constantijn het halve 

rijk en binnen twintig jaar de hele Romeinse wereld regeren. Meer dan voor al zijn andere 

prestaties wordt Constantijn (onterecht) herinnerd als de eerste christelijke keizer en de man die 

de transformatie van het Romeinse rijk in gang zette van een polytheïstische staat naar een staat 

die wordt gedomineerd door het monotheïstische christendom. Binnen decennia na Constantijns 

bewind werden er steeds meer wetten uitgevaardigd die de polytheïstische praktijk beperkten: 

verboden op het offeren van dieren (341/356), het sluiten van tempels (346/354/356), een 

verbod op privépraktijken (392) en tenslotte een volledige vernietiging van tempels (435). De 

monotheïstische christenen, van nature intolerant voor andere religies en gefixeerd op de 

gewelddadige ondergang van valse afgoden, werden (blijkbaar) enorm gesteund door de wens 

van de christelijke keizers om het christendom te promoten en namen het op zich, zoals 

Martinus van Tours, Sjenoete van Atripe en Theophilus van Alexandrië leidend om het vuur 

van het polytheïsme te doven, waar ze het ook vonden. De cultus van Mithras, zo wordt ons 

verteld, ongeacht zijn status in het begin van de 4e eeuw, werd al snel vervolgd om te 

verdwijnen. Maar houdt dit verhaal echt stand? Als je bedenkt dat het bewijs voor de 

Mithrascultus zich uitstrekt van de Syrische woestijn tot de Muur van Hadrianus, kan je dan 

echt de ondergang van een cultus verklaren die zo wijdverbreid was met een enkele, 

allesoverheersende factor? Hoe zit het met gebieden van het rijk waar we op dit moment geen 

sterk bewijs voor christelijke aanwezigheid hebben, zoals langs de grenzen van Rijn en Donau, 

die eigenlijk de regio's zijn waar de Mithrascultus het meest voorkwam? Varieerde het tempo 

en de mode van de achteruitgang van de Mithras-cultus in verschillende regio’s? Helaas is zo'n 

uniforme benadering van de ondergang van de cultus kenmerkend voor de manier, waarop veel 

geleerden de cultus van Mithras in het algemeen hebben afgebeeld. Dat Mithraïsche 

gemeenschappen, althans tot de derde eeuwwisseling, aanzienlijk uniforme eigenschappen 

hadden, valt niet te ontkennen. De lay-out van veel mithraea volgde een vaste plattegrond, we 

zien de herhaling van dezelfde Mithras-titels in verschillende regio’s, het beeld van Mithras die 

de stier doodde was de focus van het mithraeum, en opofferingsafzettingen van vergelijkbare 

samenstelling verschijnen in mithraea over de breedte van de Romeinse wereld. Maar was de 

cultus echt een statische entiteit, ongeacht plaats of tijd? Kunnen we regionale vormen van de 

opkomende cultus niet ontdekken als we de Late Oudheid binnengaan? En zo ja, welke 

gevolgen kan dit hebben voor hoe we de ondergang van de cultus begrijpen?8 

 

Het doel van deze monografie is om op deze twee thema’s in te gaan. De eerste hiervan is om 

te beoordelen in hoeverre de cultus van Mithras in de Late Oudheid evolueerde om steeds meer 

geregionaliseerd te worden. Daarbij stelt Walsh de volgende vragen: veranderden Mithraïsche 

rituelen, heilige architectuur, structuur of lidmaatschap in de Late Oudheid? Zo ja, kunnen we 

deze evoluties in kaart brengen via alternatieve paden in verschillende regio’s? Zou een lid van 

de Mithrascultus die in de 4e eeuw vanuit Syrië naar de Muur van Hadrianus vertrok, onderweg 

identieke Mithraïsche gemeenschappen ontmoeten, of zouden ze vreemd hebben geleken? 

Zoals zal worden aangetoond, is het beeld dat naar voren komt van de Mithras-cultus in de 4e 

eeuw, er een die zeer gevarieerd is, in plaats van een homogeen lichaam. Door dit te laten zien, 

is het podium klaar om de Mithrascultus aan te pakken, zoals het was op het moment van verval 

en ondergang, in plaats van dit aan te pakken via ons imago van de cultus in de 2e of vroege 3e 

 
8 David Walsh, The Cult of Mithras. Development, Decline and Demise ca. A.D. 270-430 (Brill 2019) 1-2. 
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eeuw. Dit brengt ons bij het tweede thema van deze studie, namelijk vaststellen hoe en waarom 

de cultus eind 4e en begin 5e eeuw is afgenomen. Om dit te doen, wordt niet alleen het bewijs 

voor de cultus zelf onderzocht, maar ook de context waarin het bestond, om een genuanceerder 

begrip te krijgen van waarom het verdwenen is. Hoe kunnen veranderingen in het stedelijk 

weefsel van invloed zijn geweest de cultus? Wat betekende de veranderende sociaal-politieke 

dynamiek van het laat-Romeinse rijk voor de structuur en het lidmaatschap van de cultus? 

Hebben barbaarse invallen de status beïnvloed? Kunnen we aanwijzingen vinden dat 

natuurrampen een rol spelen bij het stopzetten van mithraea? Nogmaals, het beeld dat uit deze 

analyse naar voren komt, is veel diverser dan wat wetenschappers van eerdere generaties zich 

hadden voorgesteld.9 

 

Ik wil met name hier de rituele dynamiek in de Late Oudheid (4e eeuw) vanuit de veranderende 

wetenschap benoemen, omdat dit juist nu zo’n actueel thema is.10 Eeuwenlang werd de 

transformatie van het Romeinse rijk gevuld met een verscheidenheid aan tempels, cultussen en 

rituelen tot een door het christendom gedomineerde, gezien als een grotendeels gewelddadig 

proces. Bijzondere momenten in de late 4e eeuw hebben vaak het argument gecreëerd, dat het 

de strijd tussen de oude “heidense” wereld en de nieuwe christelijke wereld heeft gedefinieerd, 

zoals de vernietiging van het Alexandrijnse Serapeion (391), de Slag bij de Frigidus (394) en 

de dood van de filosoof Hypatia (415). Al in de 18e eeuw kregen deze gebeurtenissen 

prominente plaatsen in het werk van verschillende verlichtingsgeleerden, zoals Tolland , 

Voltaire en Gibbon. In de 20e eeuw hebben studies van Deichmann en Fowden een sterke 

invloed gehad op het voortbestaan van dit verhaal van intolerantie, waarbij Deichmann 

beweerde dat tempels rond de eeuwwisseling van de 5e eeuw wijd werden gesloten en Fowden 

beweerde, dat veel tempels werden omgezet in kerken. Zelfs enkele recente studies bleven het 

einde van de tempels presenteren als het resultaat van gedwongen kerstening, waarbij Ramsey 

MacMullen opmerkte dat het post-Constantijnse christendom “bepaald was door het uitsterven 

van [het heidendom]”. Evenzo gaf Robin Lane-Fox commentaar op de “robuuste geschiedenis 

van de christelijke tempel – en het breken van standbeelden” en David Frankfurter noemt de 

vernietiging van niet-christelijke heiligdommen in de Late Oudheid een “epidemie rond de 

mediterrane wereld”. Voor deze geleerden vinden we de verwijzingen in de literaire teksten 

naar de vernietiging en ontwijding van tempels door christenen voldoende bewijs, dat dit een 

periode van intense strijd was die de Romeinse wereld overspoelde. Natuurlijk weerspiegelen 

enkele voorbeelden van literaire verslagen van tempels die door christenen worden vernietigd 

of geschonden, wel degelijk incidenten; dat het Serapeion van Alexandrië werd aangevallen 

door monniken in opdracht van bisschop Theophilus is een geaccepteerd feit. Echter, dit 

betekent niet dat elk verhaal accuraat of zelfs waar is, terwijl zelfs degenen die dat wel zijn, niet 

noodzakelijkerwijs het bredere beeld op dat moment weerspiegelen. Auteurs hebben hun 

vooroordelen, ze ontvangen nieuws uit de tweede, derde of zelfs vierde hand en gebruiken 

natuurlijk af en toe een “artistieke licentie” om de aandacht van de lezer vast te houden. Alleen 

op de historische teksten vertrouwen is slechts één perspectief zien. Met dit in gedachten is het 

dan misschien niet verrassend dat er de afgelopen decennia een opmerkelijke verschuiving is 

geweest in de wetenschappelijke opvattingen over het einde van niet-christelijke culten in de 

Late Oudheid, omdat er meer nadruk is gelegd op het archeologische bewijs. Richard Bayliss’ 

studie van de verbouwing van tempels tot kerken heeft aangetoond dat de conclusies van 

Deichmann grotendeels ongegrond waren, aangezien de eerste slechts 120 voorbeelden kon 

vinden waarin tempels waren veranderd in kerken van over de hele Romeinse wereld. Slechts 

een derde van deze bekeringen vond plaats vóór het einde van de 5e eeuw, terwijl Bayliss ook 

 
9 Walsh, The Cult of Mithras, 2. 
10 Zo werkt Mark Beumer (Tilburg University) aan een historiografisch proefschrift over rituele dynamiek, 

gethematiseerd in tempelslaap met als vernieuwend aspect de Ritual Studies. 
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slechts vier definitieve ontheiligingsacties aantrof in het archeologische archief. Bovendien zijn 

veel van de casestudies opgenomen in het recente deel The Archaeology of Late Antique 

‘Paganism’ (2011) heeft aangetoond dat bewijs voor de gewelddadige vernietiging van tempels 

relatief schaars is in regio’s als Gallië, Egypte, Noord-Afrika en Spanje. Als gevolg hiervan 

benaderen geleerden de Vita’s van heiligen nu met meer voorzichtigheid, zich realiserend dat 

deze teksten dienden als panegyrieken, die informatie overdrijven (of mogelijk zelfs vervalsen). 

Zoals gezegd, niets van dit alles wil zeggen dat tempels nooit zijn vernietigd door christelijke 

beeldenstormers en dat deze gebeurtenissen allemaal verzinsels waren, en zelfs niet-christelijke 

auteurs, zoals Libanius, hebben ook gevallen van vernietiging van de tempel door christenen 

opgetekend. Het lijkt er eerder op dat dergelijke incidenten veel minder vaak voorkwamen dan 

traditioneel gedacht. In plaats daarvan wordt nu duidelijk dat de transformatie van polytheïsme 

naar christelijk monotheïsme in het Romeinse rijk een veel complexer proces was, dat verder 

reikte dan de grenzen van de 4e eeuw. en begin 5e eeuw. Om te beginnen is er een groeiend 

besef dat dingen begonnen te veranderen in de generaties die aan Constantijn voorafgingen, 

met de bouw en restauratie van tempels die al in verval waren. In Noricum en Pannonia 

bijvoorbeeld, verliep de tempelbouw vanaf het einde van de 2e eeuw in een periode van snelle 

achteruitgang, terwijl tempelherstel na de Severische periode ongebruikelijk was. Soortgelijke 

dalingen zijn geconstateerd in Gallië, Egypte, Spanje en Noord-Afrika. De instabiliteit van de 

crisis van de 3e eeuw heeft hier misschien een rol in gespeeld en dit is ongetwijfeld tot op zekere 

hoogte waar, maar zelfs toen het rijk een niveau van stabiliteit terug kreeg onder de Tetrarchen, 

zien we nog steeds weinig verandering in de winsten van tempels.11 

 Ondanks dat de Tetrarchen in verschillende steden grote restauratieprojecten 

uitvoerden, terwijl ze zich voordeden als Jovius en Herculius, leken ze geen enkele wens te 

hebben gehad om dit via investeringen weer te geven in tempels. In Gorsium in Pannonië 

bijvoorbeeld, herstelden de Tetrarchen de stad na de verwoesting in het midden van de 3e eeuw. 

omvatte niet het grote keizerlijke cultuscomplex (mogelijk het centrum van de cultus in deze 

regio); in plaats daarvan ontgonnen ze deze structuren voor spolia om seculiere gebouwen te 

bouwen. Met name, ondanks zijn verlangen om het christendom te ondermijnen, lijkt Julianus 

een soortgelijke trend in zijn regering te hebben gevolgd. Hij herstelde af en toe een tempel, 

maar zijn bouwprojecten in Aphrodisias, Constantinopel en Tarsus bevatten geen nieuwe 

geconstrueerde tempels. Tegelijkertijd nam de financiering voor tempels af, waardoor het erop 

lijkt, dat een van de belangrijkste riten die ermee gepaard ging – dierenoffers – ook in 

populariteit afnam, althans in verband met tempels. Zelfs vóór de 4e eeuw vroegen filosofen 

zoals Porphyrius zich af, of bloedoffers nuttig waren of niet, en misschien zelfs gevaarlijke 

gevolgen hadden, zoals het aantrekken van demonen. Een dergelijke afkeer voor deze 

activiteiten lijkt zich te hebben verspreid in de 4e eeuw, te oordelen naar de reactie op Julianus’ 

verzoek om een groot offer in Antiochië in 362. Toen de priester van de tempel hem slechts een 

gans aanbood, tot grote ergernis van de keizer die had gedroomd over een weelderige ceremonie 

vol massaslachtingen. Zelfs auteurs die Julianus grotendeels steunden, zoals de polytheïstische 

Ammianus, beschouwden Julian als overijverig in zijn benadering van dergelijke praktijken. 

Maar hoewel sommige elementen van polytheïstische aanbidding al lang in verval waren, wordt 

nu ook erkend dat veel voorchristelijke tradities door gingen tot na de 4e eeuw, zoals festivals, 

rituele feesten op graflocaties en dierenoffers in sommige plattelandsgemeenschappen. Af en 

toe werden deze overlevingen beschreven als een vorm van “heidens verzet” of een “heidense 

opwekking”, maar in werkelijkheid lijkt de voortzetting van deze activiteiten meer te wijten aan 

het feit dat het christendom en het “heidendom” elkaar niet uitsluiten. Veel christenen waren 

blij dat ze niet-christelijke elementen van de samenleving omarmden en omgekeerd. De Codex-

kalender van 354, met zijn lijsten van christelijke heilige dagen, martelaren en pausen, samen 

 
11 Walsh, The Cult of Mithras, 2-3. 
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met afbeeldingen van “heidense” festivals, is een goed voorbeeld. Dat mensen als Paulinus van 

Nola en paus Gregorius I erkenden, dat het offeren van dieren niet kon worden gestopt door 

dwang onder plattelandsgemeenschappen, is ook een indicatie dat de christelijke geestelijkheid 

zich ervan bewust was, dat een zekere mate van flexibiliteit vereist was. Om Cameron te citeren: 

“[We] mogen het einde van het heidendom niet verwarren met het christendom, noch mogen 

we aannemen dat het een actieve heidense oppositie was die bepaalde praktijken in leven hield”. 

Ten slotte is het belangrijk om te benadrukken dat, hoewel er veel vooruitgang is geboekt in 

ons begrip van religieuze transformatie in de Late Oudheid, er een aantal provincies zijn die in 

dit opzicht nog niet voldoende aandacht hebben gekregen. In de bibliografische essays in The 

Archaeology of Late Antique ‘Paganism’ is er nauwelijks één vermelding van de 

Donauprovincies of de Rijngrens. Hier zijn verschillende redenen voor, zoals weinig tekstueel 

bewijs ter aanvulling van het archeologische materiaal in deze gebieden en het bestaan van het 

IJzeren Gordijn in de 20e eeuw. het remmen van interactie tussen wetenschappers tot de laatste 

decennia. Deze gebieden hebben echter een overvloed aan archeologisch materiaal opgeleverd 

dat net zo belangrijk is voor de studie van het religieuze landschap in de Late Oudheid als Italië 

of Noord-Afrika. Zoals zal worden aangetoond, is bewijs uit deze regio’s van groot belang voor 

de studie van de Mithrascultus in deze periode.12 

 

Ook de Mithrascultus in de Late Oudheid kent wisselende academische perspectieven. Van de 

verschillende niet-christelijke culten die nog steeds actief waren in de Late Oudheid, heeft de 

cultus van Mithras aantoonbaar meer aandacht gekregen dan de meeste. De meerderheid van 

de geleerden is tevreden dat de verdwijning van de cultus het resultaat is van het traditionele 

verhaal van gewelddadige christelijke vervolging. In de vroegste dagen van Mithraïsche studies 

merkte Cumont op dat de “ruïnes van mithraea (sic) getuigen van [de christenen] verwoestende 

woede” en dit standpunt werd tot op de dag van vandaag door velen onderschreven. Een van de 

meest prominente werken van de laatste tijd om zich aan dit verhaal te houden, zijn die van 

Eberhard Sauer, die suggereerde dat de cultus van Mithras “de meest gehate cultus was en eerste 

slachtoffer van de christelijke vervolging van het heidendom”. Manfred Clauss was tevreden 

om zonder nader onderzoek te aanvaarden bij het bijwerken van zijn oorspronkelijke boek over 

de Mithras-cultus in 2012, een herziening die Roger Beck “de meest succesvolle toevoeging 

van Clauss” [aan de oorspronkelijke publicatie] noemde. In zijn studie merkte Bayliss ook op 

dat mithraea het meest voorkomende type tempel was dat een gewelddadig einde had bereikt, 

hoewel dit niet veel bewijs levert om deze bewering te staven. Op het eerste gezicht lijkt het 

bewijs voor dit verhaal overtuigend, met veel mithraea die een eindpunt post quem bieden voor 

hun stopzetting van de late 4e eeuw (dat wil zeggen hedendaags volgens de “anti-heidense 

wetten” van Theodosius), nadat hun reliëfs en standbeelden waren vernield of verminkt. De 

historische teksten lijken ook overeen te komen en vertellen hoe mithraea werd geschonden in 

Rome en Alexandrië, terwijl verschillende christelijke auteurs hun minachting voor de cultus 

overduidelijk maakten. Er zijn echter enkele tegenstemmen die zich afvragen of er misschien 

andere verklaringen zijn voor de ondergang van de cultus. Richard Gordon leverde een sterke 

kritiek op het oorspronkelijke boek van Sauer, erop wijzend dat veel van de mithraea waarnaar 

Sauer had gekeken, geen overtuigend diagnostisch bewijs voor het christelijk iconoclasme had 

opgeleverd (dat wil zeggen geen kruisen die in muren waren gehouwen). Bovendien trok 

Gordon ook de selectie van provincies van Sauer – Groot-Brittannië, Gallië en delen van 

Duitsland – in twijfel, met het argument dat ze niet genoeg bewijs leverden om als representatief 

voor de Mithras-cultus in de 4e eeuw te worden beschouwd. Vervolgens vroeg hij zich af 

waarom Sauer niet heeft gekeken naar Italië, Dalmatië of Pannonië, die aanzienlijk Mithras-

bewijsmateriaal uit deze periode hebben geproduceerd. Inderdaad, aangezien geen enkele 

 
12 Walsh, The Cult of Mithras, 3-4. 
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studie ooit heeft besproken, hoe de cultus van Mithras tot een einde kwam in gebieden waar het 

veel voor kwam, zoals Pannonië, Noricum en Dalmatië, waarbij een grote hoeveelheid 

materiaal over het hoofd werd gezien, in een poging te achterhalen hoe en waarom de cultus 

ophield te bestaan. Zoals gezegd, is een ander probleem het gebrek aan aandacht voor eventuele 

zichtbare veranderingen die zich in deze periode binnen de cultus hebben voorgedaan. Vaak 

wanneer de status van de Mithras-cultus in de 4e eeuw wordt besproken, wordt het afgedaan 

binnen een pagina of zo, waarbij iemand gelooft dat de cultus vrijwel hetzelfde was als in het 

begin van de 2e eeuw. Elke studie die de cultus op een dergelijke manier presenteert, roept 

onmiddellijk bezorgdheid op over eventuele conclusies die het kan trekken over het lot van de 

cultus, omdat er geen rekening wordt gehouden met de nuances van verschillende Mithraïsche 

gemeenschappen en hoe dit de achteruitgang van de cultus op regionale basis kon verklaren. 

Verder is er weinig aandacht besteed aan de context van mithraea in de 4e eeuw: wat is er 

gebeurd met de aangrenzende structuren? Welke veranderingen vonden plaats in de sociale 

netwerken van leden van de cultus? Inderdaad, bijna alle studies, die beweren dat christelijke 

beeldenstormers de drijvende kracht waren achter de schade en vernietiging van mithraea, 

proberen zelden vast te stellen of er op dat moment enig bewijs is van een christelijke 

aanwezigheid in het gebied. Dit was een andere tekortkoming in veel onderzoek die naar het 

einde van de Mithras-cultus hebben gekeken, want hoe kan men vaststellen waarom de cultus 

met een redelijke plausibiliteit is beëindigd als men niet weet in welke context hij op dat 

moment bestond? Door deze kwesties aan te pakken, zal deze studie een beter begrip van de 

cultus van Mithras in de Late Oudheid verwerven.13 

 

Hoofdstuk 1 ‘The Development of the Cult of Mithras in Late Antiquity’ legt de basis voor dit 

argument door veranderingen in de cultus zélf te identificeren, die Walsh later gebruikt als 

verklaringen voor het verval van de cultus. Wat in de 2e en vroege 3e eeuw een relatief stabiel 

en samenhangend pakket van materiële cultuur en betekenis was geweest, is uitgegroeid tot een 

meer diverse reeks Mithrasculten. Deze veranderingen omvatten aanpassingen aan het 

“standaard” plan van mithraea; een breder scala aan termen om heiligdommen te beschrijven 

en zelfs om de god te noemen; een veranderende sociale samenstelling van aanbidders met meer 

senatoriale elites (de laatantieke verschuiving die het meest besproken is na het huidige werk); 

en, het belangrijkste voor Walsh’s latere argumenten, twee belangrijke transformaties in rituele 

praktijken. Ten eerste suggereert Walsh dat de wijdverbreide afzetting van munten met een lage 

denominatie in mithraea van de late 3e tot het einde van de 4e eeuw een weerspiegeling is van 

de opening van de cultus voor een veel bredere groep van “losse” aanbidders, die zich 

bezighouden met een deposito-praktijk die wordt gedeeld door cultussen en heiligdommen in 

deze periode. Ten tweede ziet hij een herstructurering van het initiatiesysteem en diens niveaus, 

waarbij de initiaties minder intens worden en de niveaus nieuwe betekenissen krijgen. Kortom, 

voor Walsh was de laatantieke versie van de cultus een afgezwakte, vulgaire en gediversifieerde 

iteratie van zijn hoge imperiale vorm.14 Walsh poneert dat er binnen de diverse Mithrasculten 

ook sprake was van rituele dynamiek. Hij zegt dat een inwijdeling uit Rome perplex zou staan 

van een inwijdeling uit bijvoorbeeld Syrië. Hoewel regionalisering op verschillende niveaus 

kon plaatsvinden – met vergelijkbare ontwikkelingen in grote regio’s, terwijl andere alleen 

binnen afzonderlijke provincies plaatsvinden en sommige eenvoudigweg binnen een enkele 

nederzetting – zou het problematisch zijn om dit onderwerp per regio te benaderen. Dit 

hoofdstuk is dus gerangschikt via een thematische structuur, die begint met de bredere context 

van mithraea, voordat het overgaat op de architectuur en decoratie van deze gebouwen, 

vervolgens naar degenen die ze bezetten en tot slot welke rituele handelingen deze mensen 

daarin uitvoerden. Een korte discussie over de verschillende vormen van de naam van Mithras 

 
13 Walsh, The Cult of Mithras, 12-13. 
14 Walsh, The Cult of Mithras, 17-41. 
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die in de Late Oudheid voorkomen, is ook aan het einde opgenomen. Wat deze informatie in 

wezen laat zien, is dat deze regionalisering aanzienlijke veranderingen met zich meebracht in 

het aantal Mithraïsche gemeenschappen dat actief was, wat, zoals we in latere hoofdstukken 

zullen zien, heeft bijgedragen tot de achteruitgang van de cultus in de 4e eeuw.15  

De meest voor de hand liggende plaats om te beginnen bij het bespreken van de cultus 

van Mithras is door te vragen waar je mithraea vindt en hoe hun context varieert. Ondanks de 

Perzische godheid Mithra, is er weinig bewijs met betrekking tot de Mithras-cultus uit de 

oostelijke helft van het Romeinse rijk, waarvan het merendeel dateert van vóór de 4e eeuw. 

Mithraea in deze helft van het rijk zijn ontdekt in Doliche (Turkije), Ša’āra (Syrië) en (meest 

bekende) Dura-Europos (Syrië), maar alle drie waren tegen het midden van de 3e eeuw verlaten. 

Bovendien bleef een mithraeum in Caesarea Maritima (Israël) slechts in gebruik tot het einde 

van de 3e eeuw, dus tegen het begin van de 4e eeuw. Er is slechts één mithraeum bekend dat 

actief is geweest in dit hele gebied van het rijk: het Mithraeum in Hawarte (Syrië). Aangezien 

er geen eigentijdse Mithraïsche activiteit zichtbaar is binnen duizenden kilometers van deze 

tempel vanaf het begin van de 4e eeuw, zou men denken dat deze gemeenschap grotendeels 

autonoom opereerde ten opzichte van haar tijdgenoten. Zoals duidelijk zal worden door het 

uiteenzetten van de verschillende unieke aspecten van dit mithraeum in de loop van dit 

hoofdstuk, was deze Mithraïsche gemeenschap inderdaad opmerkelijk verschillend van 

Mithraïsche activiteit elders. Rondom Les Bolards zijn bronzen oogvotieven gevonden, wat 

duidt op de aanwezigheid van geneeskrachtig en wellicht een cultus van Apollo-Moritagus bij 

Alise-Sainte-Reine. Veel mithraea lagen in de buurt van waterpartijen als bronnen, wat op 

Mithras als geneesgod kan duiden. Iconografisch valt vooral in Dalmatische mithraea op, dat 

inwijdelingen de stierscene in rotsen graveren. Dit geldt met name voor de Late Oudheid. Een 

van de meest intrigerende aspecten van de Mithras-cultus in de 4e eeuw. is de opkomst van wat 

nieuwe vormen van rituele praktijk lijken te zijn geweest. De verdeling van verschillende 

vormen van votiefoffers in de late 3e en 4e eeuw. Daarnaast werden talloze munten in mithraea 

gevonden. Dit name in de Late Oudheid waarschijnlijk toe, omdat de strenge controle werd 

losgelaten.16 

Van alle beoefende rituele praktijken van Mithraïsche aanbidders in de 4e eeuw (en 

hoogstwaarschijnlijk in eerdere perioden), is de fragmentatie van hun eigen cultobjecten het 

minst begrepen. In eerste instantie lijkt het misschien vreemd om te suggereren dat Mithras-

ingewijden opzettelijk hun eigen cultobjecten zouden breken, maar er zijn geldige redenen aan 

te nemen, dat het breken van afbeeldingen en het vasthouden van afzonderlijke delen in 

mithraea werd beoefend, althans in de 4e eeuw. Recente opgravingen van het Bornheim-

Sechtem Mithraeum hebben substantieel bewijs opgeleverd dat de Mithraïsche ingewijden hier 

inderdaad “gebroken” voorwerpen behielden, die blijkbaar een of andere vorm van rituele 

betekenis bleven hebben. Op dit mithraeum, waren verschillende elementen van 

beeldhouwwerken op twee verschillende locaties neergelegd: een nis in de noordoostelijke 

muur van de tempel en langs een schacht in het midden van het schip (samen met een 

verschroeide munt van Valentinianus I). Wat vooral opviel aan de beeldhouwwerken, was dat 

alle stukken sporen van brandschade vertoonden, maar het mithraeum zelf hier geen tekenen 

van vertoonde. De meest waarschijnlijke verklaring is dat deze items werden teruggevonden uit 

een ander mithraeum dat eind 4e eeuw was afgebrand (met de datum gebaseerd op de 

aanwezigheid van de verschroeide munt), maar zelfs in een dergelijke staat werden ze door de 

Mithraïsche gemeenschap in Bornheim-Sechtem als waardevol beschouwd. Daarnaast was de 

afzetting van fragmenten uit hetzelfde met lood geglazuurd cultusvat in drie verschillende 

contexten in twee verschillende bouwfasen: één tussen de beeldhouwfragmenten in de nis, één 
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langs de schacht in het midden van het gangpad en een andere in een eerdere schacht, die tijdens 

de tweede fase was afgedekt. In alle drie de gevallen had het keramiek een compleet beeld 

(Cautes, een slang en een leeuw), wat suggereert dat het vaartuig niet willekeurig, maar met 

precisie was gebroken. De conclusie hier is dat het cultusvat was gebroken en dat bepaalde 

fragmenten in de loop van de tijd zijn afgezet, mogelijk om verschillende bezettingsfasen te 

markeren. Bewijs uit andere mithraea suggereert, dat ritueel breken van afbeeldingen niet 

ongebruikelijk was in Mithras-gemeenschappen, hoewel helaas elders de context van dit 

materiaal minder duidelijk is dan in Bornheim-Sechtem. Tenslotte spreekt Walsh over de 

verschillende naamvarianten van Mithras.17  

Walsh concludeert dan ook dat de Mithrascultus vanuit Rappaportiaans perspectief 

regionaal kon verschillen, terwijl de hoofdvorm redelijk uniform was. Zo zou een inwijdeling 

uit Syrië, Mithras in Dalmatië leren kennen als Mithras ‘Meterae’ en in Gallië als een 

geneesgod. Op een meer macroniveau kan men het bestaande bewijs voor de cultus van Mithras 

in de tweede helft van de 4e eeuw verdelen in drie geografische gebieden: de 

noord/noordwestelijke provincies, Rome en Hawarte. In het geval van de 

noord/noordwestelijke provincies zien we onder deze Mithraïsche gemeenschappen de 

mogelijke marginalisering of volledige veronachtzaming van de inwijdingsriten, ten gunste van 

een meer open vorm van een Mithraïsche cultus. In Rome daarentegen was het onwaarschijnlijk 

dat de senatoriale elites hun mithraea voor iedereen toegankelijk zouden maken; sterker nog, 

deze mannen vormden Mithraïsche gemeenschappen om zich van anderen te scheiden. Toch, 

als het mithraeum aan de Via Giovanni Lanza 128 iets te bieden heeft, hield hun mithraea zich 

niet aan het typische format. Bovendien, in tegenstelling tot hun westelijke provinciale 

tegenhangers, voerden deze Mithraïsche aanbidders nog steeds inwijdingsceremonies uit, 

hoewel het op basis van hun samenstelling en het verslag van Ambrosiaster waarschijnlijk is 

dat deze niet van hetzelfde intensiteitsniveau waren, als in andere Mithraïsche gemeenschappen 

in het verleden. Ver weg aan de oostelijke rand van het rijk suggereren de armaturen van het 

Hawarte Mithraeum dat inwijdingen hier ook doorgingen, maar vanwege de ligging zou je je 

de samenstelling van dit mithraeum aanzienlijk anders kunnen voorstellen dan die in Rome. 

Inderdaad, de Mithraïsche aanbidders van Hawarte lijken bijna de cirkel rond te zijn, met zijn 

aanbidders die invloeden uit het Oosten en de cultus in het Westen absorberen. Blijkbaar zou 

een Mithras- ingewijde die van de ene kant van het rijk naar de andere was verhuisd, door deze 

ontwikkelingen in verwarring zijn gebracht. Verder moet een ingewijde die van de 3e eeuwse 

tijdig naar een 4e eeuwse Mithraïsche gemeenschap zou verhuizen, ook te maken hebben gehad 

met aspecten die hem vreemd waren. Dit zou inhouden: het marginaliseren van inwijdingen en 

offers; de toename van deposito’s van munten en schijnbare openheid van mithraea; de invloed 

van de hoogste lagen van de Romeinse samenleving op sommige Mithraïsche gemeenschappen; 

en aanpassingen aan de naam van Mithras. Al deze ontwikkelingen waren substantiële 

veranderingen in de manier waarop de cultus werkte. Bovendien, dat bepaalde nieuwe mithraea 

niet aan de traditionele cella-regeling voldeden, leidt daaruit af dat de rituelen die dit ontwerp 

beoogde te vergemakkelijken, misschien overbodig zijn geworden. Als dit het geval was, zou 

men zich kunnen afvragen of mithraea eigenlijk niet meer nodig waren. Hoe dan ook, dat de 

cultus zou kunnen groeien en zich kon aanpassen, zou ons niet mogen verbazen, want alle 

religieuze bewegingen moeten dit doen naarmate de tijd vordert. Het is de vraag of dergelijke 

ontwikkelingen de cultus hebben helpen gedijen of achteruitgaan in de omstandigheden waarin 

ze zich bevond. In het geval van de cultus van Mithras was dit de laatste.18 
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Hoofdstuk 2 ‘The Decline of the Cult I: The Evidence’ en hoofdstuk 3 ‘The Decline of the Cult 

II: Explaining the Decline’, observeert de geleidelijke afname van de bouw en renovatie van 

mithraea in het hele rijk vanaf de late 3e eeuw en wordt gezien als een indicatie van het falen 

van de cultus om nieuwe aanbidders te overtuigen, waarmee een langzame achteruitgang van 

de cultus in gang is gezet. Het verschillende chronologische ritme van de bouw en het herstel 

van mithraea – in tegenstelling tot andere vormen van tempels en openbare gebouwen – 

suggereert dat de afname van investeringen in Mithras-heiligdommen niet alleen kan worden 

verklaard als het product van een bredere afname van investeringen in stedelijke infrastructuur. 

Walsh merkt ook regionale verschillen op: de bouw van mithraea stopt iets eerder in 

Gallië/Duitsland (begin 4e eeuw) dan in Italië of de Donau (midden 4e eeuw). De patronen van 

constructie en reparatie voor mithraea geven aan dat gedurende de 3e eeuw de cultus van 

Mithras relatief stabiel werd ondersteund, beter dan voor andere “heidense” tempels. De cultus 

was niet afhankelijk van openbare middelen om zichzelf in stand te houden, dus we kunnen 

aannemen dat de bouwwerkzaamheden in verband met mithraea werden betaald of ondernomen 

door de Mithraïsche gemeenschappen zelf. Dat ze bereid waren om dit te doen in een periode 

van burgeroorlog en economische instabiliteit, die een dramatische daling zag in de bouw en 

reparatie van andere gebouwen, betekent dat de inzet van Mithras initieert om de 

cultusgemeenschap op dit moment in stand te houden, relatief hoog was. Maar rond de 

eeuwwisseling van de 4e eeuw begon het verlangen onder Mithraïsche aanhangers om het 

onderhoud van hun tempels te ondersteunen, te vervagen, met voor andere tempels iets eerder. 

Deze achteruitgang was niet uniform, aangezien de bouw en reparatie van mithraea in Gallië, 

langs de Rijn en Italië (buiten Rome) al aan het eind van de 3eeeuw een zeldzaamheid was 

geworden. De golf van steun die de cultus in Dalmatië in de late 3e eeuw genoot, lijkt er dan 

ook op snel op te zijn verdwenen, want hier werden geen mithraea meer gebouwd en bestaande 

vertoonden geen verder bewijs van restauratie. In de Donauprovincies, Rome en dicht bij de 

Rijngrens werden daarentegen nog steeds mithraea gebouwd en gerepareerd. Maar dit duurde 

ook niet lang, want tegen het midden van de 4e eeuw was de bouw en reparatie van mithraea 

ook in deze gebieden een zeldzaamheid geworden. Hoewel de stedelijke achteruitgang in de 

Donau-regio’s ongetwijfeld de bouw en/of reparatie van mithraea negatief zou hebben 

beïnvloed, kan de daling van de bouwactiviteit niet worden toegeschreven aan puur extern 

factoren. In de 3e eeuw, toen economische problemen en veranderende opvattingen over 

euergetisme een negatieve invloed hadden op de algemene bouw en reparatie van gebouwen, 

inclusief tempels, bloeide mithraea desondanks op. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom dit 

zo was, aangezien mithraea geen bijzonder moeilijke gebouwen waren om te bouwen of te 

repareren en het was vrijwel zeker in het vermogen van de Mithraïsche gemeenschappen om 

dergelijke kosten te dekken of zelfs het werk zelf te doen, zelfs in tijden van economische 

tegenspoed. Als zodanig, zelfs als mithraea een dip vertoonde in constructie en reparatie, zou 

men verwachten dat een dergelijke activiteit later weer zou toenemen, aangezien andere 

gebouwen in de 4e eeuw een heropleving van steun ondervonden. Dat we dit niet zien, kan 

alleen worden gezien als een indicatie van een afnemende belangstelling onder de aanbidders 

van Mithras om deze tempels te ondersteunen. Dit wil niet zeggen dat ze ophielden met het 

aanbidden van Mithras, maar misschien wel weg wilden van de traditionele omgeving. Om de 

waargenomen afname bij het bouwen of renoveren van mithraea en hun belangrijkste inrichting 

te verklaren, put Walsh uit correlaties en sociologische theorie (hoofdstuk 3). De afnemende 

omvang en verandering in de sociale samenstelling van gemeenschappen die mogelijk bij de 

sekte betrokken waren, zorgde ervoor dat de sekte minder kansen kreeg om zich te verspreiden 

via de soorten hechte sociale netwerken die haar in de tweede en vroege derde eeuw zo agressief 

hadden verspreid. Het is niet verwonderlijk dat een cultus die zo nauw verbonden is met de 

bijzondere sociale dynamiek van het Hoge Romeinse Rijk, met de maatschappelijke 
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veranderingen van de 4e eeuw worstelt; Walsh vestigt eenvoudig de aandacht op enkele van de 

kleinschaliger dynamieken die deze schijnbare achteruitgang aansturen. 

 Er was niets wonderbaarlijks of plotselings aan de teloorgang van de cultus van Mithras. 

Helaas voor de cultus was de afnemende ondersteuningsbasis gewoon een product van die tijd, 

met een verscheidenheid aan factoren die bepaalden, waarom er minder verlangen was om 

mithraea te ondersteunen en te behouden. Ten eerste waren er op veel gebieden simpelweg 

minder mensen om uit te werven. Met name langs de noordelijke grensregio’s, waar de cultus 

veel succes had gehad, emigreerden mensen nu naar gebieden die als veiliger werden 

beschouwd, omdat de invloed van Rome afnam. Nu de steden om hen heen achteruitgingen, 

konden mithraea niet langer vertrouwen op de toegang tot de hoeveelheid steun die het ooit 

had. Waarom zou je in steden als Poetovio of Aquincum vier of vijf actieve mithraea nodig 

hebben om zo’n kleine bevolking te dienen? Een deel van de reden dat er minder mithraea 

werden gebouwd of gerestaureerd, was waarschijnlijk te wijten aan een eenvoudige 

bevoorradingskwestie en vraag. Niet alleen het aantal mogelijke ingewijden nam af, maar ook 

de sociale samenstelling veranderde rond veel mithraea. In gebieden waar de cultus voor 

rekruten afhankelijk was van het leger, veranderde de sociale context van deze regio’s 

aanzienlijk gedurende de 4e eeuw. De dagen waren voorbij, dat soldaten het grootste deel van 

de tijd naast elkaar woonden en werkten; nu waren ook hun families en andere burgers te vinden 

op de resterende versterkte locaties. Daarnaast neemt het toenemende gebruik van foederati toe, 

niet als Romeinse soldaten, maar als huursoldaten die met het leger samenwerkten, betekende 

een aanzienlijk aantal vermengd met het overgebleven Romeinse leger. Deze nieuwe groepen 

hadden hun eigen overtuigingen en rituelen. Uit sociologische blijkt, dat de betrokkenheid bij 

de Mithrascultus in eerdere generaties bevorderd is, door het feit dat ingewijden veel van hun 

tijd samen buiten de Mithra-contexten doorbrachten: deel uitmaken van de cultus die werd 

toegevoegd aan hun sociale kapitaal in deze netwerken. Echter, met dergelijke netwerken steeds 

meer verstoord vanaf de late 3e eeuw, zou vanaf dat moment de betrokkenheid bij de cultus van 

Mithras niet langer hetzelfde sociale kapitaal hebben opgeleverd, dat het ooit had gedaan, 

aangezien degenen die Mithras aanbaden, zich meer blootstelden aan degenen die geen lid 

waren. Dergelijke kwesties waren niet beperkt tot de grens, aangezien in Rome aristocratische 

Mithraïsche groepen onder vergelijkbare druk stonden, want onder hun sociale netwerken was 

er een groot aantal cultussen en goden waaraan ze konden worden blootgesteld. Hun wens om 

Mithras-titels te behalen was ontworpen om hun status te behouden, aangezien steeds meer 

“nieuwe mannen” werden toegelaten tot de Senaat. Toch zou dat zo zijn komen op een moment, 

waarop een kanalisering van hun steun aan andere religieuze bewegingen gunstiger zou zijn en 

dat ook was. Toen de beschermheer van een Mithraïsche gemeenschap of zijn familie zijn 

interesse verloor of hun mithraeum niet langer kon ondersteunen, had dit meer gevolgen dan 

alleen die senatoriale groepen; andere Mithraïsche gemeenschappen elders vertrouwden op 

dergelijke steun en zouden, als deze werden verwijderd, waren zij gedwongen hun mithraeum 

te verlaten. De relatief kortstondige bezetting van het Londinium Mithraeum wordt misschien 

het best verklaard door zo’n reeks evenementen. Veranderingen in Mithraïsche rituele 

praktijken leidden ook tot een afnemende mate van toewijding aan het onderhoud van mithraea 

onder Mithraïsche aanbidders. Door het lijken alsof ze initiatierituelen weggooien en in plaats 

daarvan hun volgelingen munten laten storten, stelde de cultus van Mithras niet langer 

aanzienlijke eisen aan haar aanhangers, waardoor de waarde van het aanbidden van Mithras 

verminderde. De niveaus van vertrouwen die Mithraïsche aanbidders nodig hebben om 

veeleisende inwijdingsprocessen te ondergaan, moesten hoog zijn, maar zonder zulke rituelen 

kon er geen band meer worden gevormd, of kon hij op zijn minst ergens anders worden gemaakt 

buiten een Mithraïsche context. In tegenstelling tot inwijdingen, lijken de Mithraïsche feesten 

op een aantal locaties te zijn voortgezet, maar het ontbreken van bewijzen voor opofferingen 

zou erop kunnen wijzen dat deze hun unieke eigenschappen hadden verloren, waardoor ze 
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specifiek Mithraïsch van aard waren. Bovendien was het deponeren van munten al lang op grote 

schaal elders beoefend en was zeker niet specifiek Mithraïsch. Door rituelen te hebben die niet 

duidelijk verschilden van de praktijken van andere cultussen in de Late Oudheid, kon de 

religieuze hoofdstad die verdiend was door deelname aan de aanbidding van Mithras, 

gemakkelijk elders worden overgedragen, zelfs in sommige gevallen naar andere nabijgelegen 

structuren of natuurlijke kenmerken, zoals bronnen. We weten het niet zeker, omdat het niet 

duidelijk is wat het inhield, maar de rituele praktijk die verband hield met de traditionele 

mithraeum (cella) is mogelijk ook gestopt, gezien de duidelijke veranderingen in het 

ruimtegebruik binnen deze structuren. Waarom zouden aanhangers onder dergelijke 

omstandigheden de moeite doen om hun inspanningen in het onderhoud van mithraea te 

bewaren? 

 Zoals benadrukt, betekent deze achteruitgang niet noodzakelijkerwijs dat mensen 

Mithras niet langer aanbidden, maar alleen dat ze afstand namen van het traditionele model van 

een Mithraïsche gemeenschap om dit te doen, gehuisvest in een mithraeum. We weten niet wat 

degenen die kwamen om een munt te laten vallen in een mithraeum, dachten of voelden en het 

zou verkeerd zijn om aan te nemen dat hun geloof in Mithras minder sterk was, dan hun 

voorgangers die inwijdingsriten ondergingen. Toch is het duidelijk dat ze zich minder gehecht 

voelden aan de idee van het aanbidden van Mithras in een mithraeum dan eerdere generaties 

van Mithras-aanbidders, anders zouden ze veel moeite hebben gedaan om ze te bouwen of te 

onderhouden. Waarom zien we in de 4e eeuw geen nieuwe mithraea opkomen tussen de 

versterkte locaties in Noricum en Pannonia? Waarom blijven mensen in plaats daarvan 

doorgaan met het bezoeken van oude, waarschijnlijk vervallen mithraea, gelegen tussen de 

ruïnes van naburige vici en burgerdorpen? Mithraea waren relatief eenvoudig te bouwen en 

sommige van deze zelfde nederzettingen zouden later kerken bevatten, dus een dergelijk 

gebouw lag duidelijk binnen hun mogelijkheden, maar ze hadden er kennelijk geen zin in. 

Belangrijk is echter dat dit, zoals altijd, niet het geval was in elke Mithraïsche gemeenschap. 

Het Hawarte Mithraeum, geïsoleerd zoals het was aan de rand van de Syrische woestijn, geeft 

geen indicatie van duidelijke veranderingen in de rituele praktijk. Daar werden geen munten 

gedeponeerd en de iconografie, samen met het cultbeeld dat schijnbaar achter een gordijn 

verborgen lijkt te zijn, suggereert dat er nog steeds initiaties werden uitgevoerd. Met name het 

bewijs voor talrijke fasen van herstel is duidelijk in dit mithraeum in de loop van de 4e eeuw. 

en in de 5e, in tegenstelling tot zijn tijdgenoten in het Westen. Hoewel het zelden kan worden 

bewezen, is het op plaatsen als Trier mogelijk dat Mithraïsche gemeenschappen het gewicht 

van verandering voelden, toen het stedelijke landschap om hen heen steeds meer gekerstend 

werd. Ze hebben hier misschien geen onmiddellijke bedreiging van gevoeld – met de 

herontwikkeling van het Altbachtal-tempelgebied tijdens het bewind van Gratianus, een keizer 

die grotendeels goedaardig was in religieuze zaken – maar er was misschien een gevoel dat de 

klok tikte.19 

 

Het laatste hoofdstuk 4 ‘The Fate of Mithraea’, onderzoekt het archeologische bewijs voor het 

einde van mithraea, waarvan de meeste aan het einde van de 4e eeuw schijnbaar verlaten waren. 

Hoewel meer onderzochte mithraea tekenen van schade vertonen (26 mithraea) in plaats van 

verlaten of opruimen (16 mithraea), wijst Walsh terecht op het zeer beperkte bewijs op voor 

gerichte christelijke vernietiging (of zelfs christelijke gemeenschappen die actief zijn in de 

gebieden rond vernietigde mithraea). In plaats daarvan suggereert Walsh een veel breder scala 

aan verklaringen. Deze omvatten de invallen en conflicten van de 4e eeuw die, ook hebben 

geleid tot het verlaten van nabijgelegen heiligdommen, opzettelijke fragmentatie van 

belangrijke beelden door aanbidders, natuurrampen en ongelukken. Ook hier merkt Walsh 

 
19 Walsh, The Cult of Mithras, 42-66. 
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regionale diversiteit op: mithraea in grensprovincies zoals Gallië en Duitsland vertonen 

gewelddadiger doeleinden dan “binnenlandse” zoals Italië en Dalmatië, waardoor hij meer 

belang hecht aan vernietiging als gevolg van niet-religieuze conflicten. Walsh’s erkenning van 

de diversiteit van het lot van mithraea en zijn draai naar meerdere en endogene verklaringen 

voor de verdwijning van de cultus, zijn welkome veranderingen in de richting van discussies 

over Mithras-aanbidding in de 3e en 4e eeuw. Maar de dunheid van het bewijs waarop Walsh’s 

zaak gebaseerd is, laat veel van de sterkste beweringen openstaan voor uitdagende en veel 

verschillende lezingen; de meest nieuwe argumenten zijn gebaseerd op de zwakste bewijzen. 

Neem bijvoorbeeld het idee om de rituele praktijk te veranderen en de inwijdingsrituelen af te 

zwakken of achterwege te laten, die volgens Walsh leiden tot een zwakkere inzet van 

aanbidders. Het belangrijkste bewijs dat voor deze verzwakking wordt aangehaald, is in de 

eerste plaats dat cijfers bijna nooit epigrafisch worden genoemd (buiten een reeks inscripties 

met betrekking tot het mithraeum van een senatoriale familie in Rome); dit gaat gepaard met 

de veronderstelling, dat senatoriale elites de zware riten niet wilden ondergaan. Epigrafische 

stilte over cijfers is echter niet verrassend. Bijna alle vermeldingen van inwijdingsgradaties in 

het Hoge Rijk komen uit Rome, Ostia en Dura-Europos (dankzij het behoud van graffiti op 

muren); deze vertonen zelfs hetzelfde niveau van diversiteit dat Walsh toeschrijft aan de Late 

Oudheid, met “niet-canonieke” rijen stereōtēs (sterker) en melloleōn (leeuw spelend) bevestigd 

in Dura. Gezien de gedocumenteerde afname van alle soorten Mithra-inscripties in de 4e eeuw, 

is volgens Walsh de vraag of we iets anders verwachten dan bijna-stilte? In feite zou men in 

plaats daarvan kunnen worden getroffen door de indexen van voortdurende rituele praktijken 

in laatantieke mithraea; in Bornheim-Sechtem werd een wederopbouw van een mithraeum 

halverwege de 4e eeuw gekenmerkt door grondrituelen die (met enige uitwerking) weergalmden 

van soortgelijke riten, die werden gebruikt om een mithraeum op de locatie te stichten, drie of 

meer generaties eerder. Kunnen we dan niet dezelfde continuïteit verwachten in alle 

Mithraïsche inwijdingsriten, vooral gezien het feit dat onze belangrijkste (maar niet 

onproblematische) tekstuele bronnen die dergelijke riten beschrijven, werden samengesteld in 

de late 4e eeuw?  

Evenzo is het vaak onduidelijk of het soort bewijs dat Walsh aanhaalt, producten zijn 

van laatantieke historische realiteit of de vorming van het archeologische materiaal, een 

probleem dat Walsh zelf vaak opmerkt, maar dat hem niet belet het materiaal in te zetten om 

zijn beweringen te ondersteunen. De empirische gegevens waarvan dit boek afhankelijk is, zijn 

in verschillende perioden met verschillende opleidingsniveaus gegenereerd, geregistreerd en 

geïnterpreteerd door archeologen en in zeer verschillende graden gepubliceerd. Bijna een derde 

van de mithraea in Walsh’s catalogus werd in de negentiende eeuw “opgegraven”; meer dan 

driekwart is voor 1980 opgegraven en geen enkele die sindsdien is opgegraven, is gepubliceerd 

met een volledig, contextueel rapport. Ondanks de moeilijkheden die voortvloeien uit gegevens 

die onder dergelijke uiteenlopende omstandigheden zijn gecreëerd, wordt elke site in de 

catalogus, zodra deze opnieuw is beschreven, even zwaar gewogen als bewijs voor de bredere 

claims die Walsh doet. Toch kon men gemakkelijk tot nogal andere conclusies komen dan de 

oorspronkelijke opgravingsrapporten. Walsh noemt bijvoorbeeld Jajce (een site die hij 

onwaarschijnlijk identificeert als zowel gebouwd als vernietigd in de periode 301-330) als een 

geval van gerichte vernietiging; in plaats daarvan kan de schijnbare fragmentatie en het gebrek 

aan dakpannen post-antieke steengroeven suggereren, terwijl schade aan het reliëf optreedt op 

de punten die het verst uitsteken (het hoofd en de handen van Mithras), precies waar men schade 

door instorting zou kunnen verwachten. Werd het mithraeum in Jajce in de Late Oudheid 

werkelijk gewelddadig vernietigd, of werd het eenvoudig geplunderd lang nadat het was 

ingestort? Walsh’s argumenten over de timing, aard en oorzaken van het einde van de Mithras-

cultus zijn ook sterk gebaseerd op chronologische correlaties, die veel minder robuust zijn dan 

Walsh’s tekst- en distributiekaarten zouden kunnen suggereren. Van de 37 mithraea die hij 
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catalogiseert, zijn de “doelen” van hun gebruik (en, in veel gevallen, hun veronderstelde laat-

antieke fundamenten) in 21 gevallen voornamelijk of volledig gebaseerd op bewijsstukken van 

munten. Zonder een stevige archeologische context zijn deze munten indexen, die niet van de 

oprichting of vertrekdatum van een heiligdom zijn, maar eerder van een bepaalde rite 

(muntafzetting) en de levering van nieuwe munten aan de betreffende gebieden, die – zoals 

Walsh erkent – toevallig scherp afneemt, waarbij tegelijkertijd de muntsequenties in mithraea 

lijken te eindigen. Ten minste vier andere mithraea hebben geen gepubliceerd bewijs dat het 

mogelijk maakt hun einde te dateren. Het helderste punt is misschien dat de soorten verouderde 

gegevens waarop Walsh grotendeels vertrouwt, momenteel worden aangevuld met een groot 

aantal nieuwe gegevens afkomstig van recente, wetenschappelijke, contextuele opgravingen die 

een robuustere test van Walsh’s verschillende hypothesen mogelijk zullen maken. Een rode 

draad door deze opgravingen – waarvan gepubliceerde discussies in de meeste gevallen 

aanstaande zijn – is de relatieve vitaliteit van de Mithras-cultus gedurende de 4e en 5e eeuw.  

Uiteindelijk zal het er echter minder toe doen of de moedigste argumenten van Walsh kloppen 

wanneer opgravingen hun gegevens publiceren, in ieder geval minder dan de manier waarop 

Walsh de vragen rond het einde van de Mithras-cultus met succes opnieuw kadert. Het 

verdwijnen van de Mithras-cultus en de sluiting van elk Mithras-heiligdom kunnen niet langer 

zonder meer worden toegeschreven aan de opkomst van het christendom. In plaats daarvan 

zullen geleerden en archeologen een veel rijkere reeks causale mechanismen hebben die ze 

dankzij Walsh’s werk kunnen verkennen en testen. Zijn boek brengt nieuwe richtingen in de 

studie van de aanbidding van Mithras, en het daaropvolgende werk aan de cultus zal veel baat 

hebben bij de interactie met Walsh’s nieuwe raamwerk en ideeën.20 

  

 
20 Walsh, The Cult of Mithras, 67-127. 
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(Recensie) Angela Stent, Het Rusland van Poetin. Rusland tegen het Westen (Tielt 2019). ISBN 

9789000315529, 504 pp. € 39,99. 

Jef Abbeel 

 

De auteur is hoogleraar Euraziatische, 

Russische en Oost-Europese studies aan de 

Georgetown University in Washington en 

schreef al vier boeken over de relaties tussen 

de SU/Rusland en de rest van de wereld. In 

dit stevig boek onderzoekt ze de 

wederopstanding van Rusland dankzij 

Poetin en de relatie met vele landen, 

uitgezonderd Afrika. Hoewel Poetin ook 

daar zeer actief is, minstens sinds 2019. Met 

het wereldkampioenschap voetbal van 2018 

maakte Rusland een goede indruk op alle 

bezoekers en het toonde zijn terugkeer op het 

wereldpodium.  

 

De annexatie van de Krim, de 

daaropvolgende inval in Oost-Oekraïne en 

het neerschieten van een vliegtuig met 298 

doden tot gevolg hadden voor een pijnlijke 

afkoeling gezorgd. Stent verklaart die 

Russische agressie vanuit de vernedering 

door het verlies van Oost-Europa en van de 

ex-Sovjetstaten. Engeland en Frankrijk 

hadden ook jaren nodig om het verlies van 

hun kolonies te verwerken. Poetin zou graag 

de Russische invloed in de verloren gebieden 

herstellen.  

 

Vaste elementen in het buitenlands beleid zijn: de indrukwekkende oppervlakte, de lange 

afstanden, het extreme klimaat, de economische achterstand en de noodzaak van een sterk 

gezag. De economische achterstand, vooral in consumptiegoederen, contrasteert met de 

ereplaats in de ruimtevaart. Stent vindt ook dat Rusland enkel met het verstand niet te begrijpen 

is. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vond Rusland dat geen enkele voormalige lidstaat 

zich mocht aansluiten bij de EU of NAVO en dat de 22 miljoen Russen buiten Rusland 

verdedigd moesten worden. Poetin vindt ook dat de Russische cultuur uniek is, zowel Europees 

als Aziatisch en superieur aan de Westerse. Geen enkel ander land moet zich bemoeien met zijn 

‘soevereine democratie’. Europa is de grootste afzetmarkt van Russische olie en aardgas. 

Tijdens Gorbatsjov en Jeltsin was Rusland zeer pro-Europees, maar de NAVO-

bombardementen op Belgrado verkoelden die relatie. Poetin had meer respect voor China’s 

autoritaire modernisering. Hij snapt niet hoe de EU kan functioneren als de voorzitter om de 

zes maanden wisselt. De relaties verzuurden door de uitbreiding met Polen en de Baltische 

landen in 2004 en het partnerschap van 2009 met zes buurlanden van Rusland: Armenië, 

Azerbeidzjan, Georgië, Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland. Het associatieverdrag van 2013 

had als gevolg dat Oekraïne geen lid meer kon worden van de Euraziatische Economische Unie 

die Rusland wou oprichten. Stent beschuldigt Rusland ervan financiële steun te verlenen aan 

uiterst-rechtse partijen zoals het FN, maar ze is slordig met haar cijfers: die ’10 miljard $’ (p.80) 



54 
 

moet 10 miljoen zijn. Duitsland en Rusland hadden eeuwenlang relatief goede relaties en zeer 

goede ten tijde van Kohl en Gorbatsjov, Schröder en Poetin, maar door de inmenging in 

Oekraïne zijn ze vertroebeld.  

 

De NAVO was voor de Sovjets altijd de grote vijand. Stent beweert hier (p. 139-141 en p.151) 

dat Baker en Bush in 1990 enkel beloofden geen NAVO-troepen in de DDR te stationeren en 

dat ze niet beloofden dat de NAVO zich buiten Oost-Europa zou houden. De zin met ‘there 

would be no extension of NATO one inch into the east’ is nochtans genoeg bekend en is ook 

bevestigd door Jack Matlock, toenmalig ambassadeur in Moskou. (Bron: Joshua Itzkowitz 

Shifrinson, ‘Deal or no deal. The end of the cold war and the US offer to limit Nato expansion’, 

in International Security, spring 2016, p.30.) En toen Clinton het NAVO-lidmaatschap aanbood 

aan Polen, Hongarije en Tsjechië, verbrak hij daarmee de belofte van 1993 aan Jeltsin om de 

NAVO niet uit te breiden. Hij nam Rusland dan wel op in de G-7, als compensatie. Drie weken 

na dat lidmaatschap in 1999 begon de NAVO te bombarderen op Servië, waarmee de grote 

angst van het Kremlin bevestigd werd. In 2004 liet de NAVO dan nog 7 nieuwe landen toe, tot 

groot ongenoegen van Poetin. Stent zegt zelf dat over deze uitbreiding onvoldoende is 

nagedacht: de Baltische landen zijn niet te verdedigen tegen een Russische inval (p. 153-154). 

Bush stelde zelfs voor om ook Georgië en Oekraïne op te nemen, wat Stent een provocatie 

noemt. In 2008 verklaarde Kosovo zich eenzijdig onafhankelijk van Servië, met goedkeuring 

van de VSA. Bij de annexatie van de Krim beriep Poetin zich op de dreiging van de NAVO om 

Oekraïne lid te laten worden en de NAVO-vloot dan op de Krim te stationeren (p. 159). In 2017 

werden wel NAVO-troepen gestationeerd in de Baltische staten en Oost-Polen. Stent besluit dit 

deel als volgt: “De uitbreiding van de NAVO was niet de enige reden voor de scheiding tussen 

Rusland en het Westen. De belangrijkste reden was dat Rusland de voorbije 25 jaar nooit de 

regels van het internationale bestel wilde accepteren.” (p.164). 

 

Zij speculeert op het einde van Trumps mandaat in 2020, maar dat zal eerder 2024 zijn. In 2014 

verklaarde Poetin dat hij actief de rechten van de Russen buiten Rusland zal blijven verdedigen. 

Stalin bezorgde Rusland in 1945 zijn grootste oppervlakte ooit, Jeltsin in 1991 de kleinste sinds 

1654. Rusland beschouwt de ex-Sovjetstaten als nabije buitenland, als deel van hun 

veiligheidszone en vindt dat ze geen lid mogen worden van Westerse organisaties. De Russische 

diaspora (22 miljoen)  is sterk aanwezig in Oekraïne (12 miljoen), de Krim (1,7 miljoen) en 

Kazachstan (4 miljoen). Het Kremlin richtte in 2007 de organisatie Russky Mir op: deze 

probeert hen samen te houden en overal de Russische taal te steunen. In 8 van de 15 ex-

Sovjetstaten zijn Russische troepen gestationeerd. Een andere bezorgdheid is de islamitische 

terreur van de Tsjetsjenen: ze veroorzaakten al honderden doden bij aanslagen en ze waren met 

3.000 à 4.000 strijders bij IS. Rusland en Oekraïne bezondigen zich ook aan herinterpretatie 

van het verleden. Poetin ziet Russen en Oekraïners als één volk en weigert de soevereiniteit van 

Oekraïne te erkennen. Russische en Oekraïense historici twisten om de erfenis van het Kievse 

rijk. Gorbatsjov had een Oekraïense moeder en een Russische vader; hij hoopte in 1991 de 

USSR samen te houden door meer autonomie te geven. Maar Kravtsjoek (Oekraïne) weigerde 

een nieuw unieverdrag te sluiten. Jeltsin, Kravtsjoek en Sjoeskevitsj (Wit-Rusland) ontbonden 

dan de Sovjet-Unie, tot grote woede van Gorbatsjov, die uit het Kremlin moest verdwijnen. Pas 

dan zag Jeltsin de problemen: Oekraïne was ineens de derde kernmogendheid, de Russische 

vloot lag in de Zwarte Zee en aan de Krim, allebei Oekraïense gebieden. De kernwapens werden 

uit Oekraïne gehaald, in ruil voor veiligheidsbeloften van de VSA, Frankrijk en Engeland. In 

2014 bleken die beloften waardeloos te zijn. President Janoekovitsj liet schieten op de betogers: 

er vielen 100 doden. Dan vluchtte hij naar Rusland. Poetin veroverde dan de Krim, dat bij 

referendum met 96% voor annexatie bij Rusland stemde. Dan volgden de bezetting van de 
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Donbas en het neerhalen van MH17 door de separatisten, die dachten dat het een Oekraïens 

militair vliegtuig was. Een oplossing voor Oekraïne blijft uit. 

 

Rusland en China hebben nu betere relaties dan ooit. Ondanks het verdrag van 1689 had 

Rusland in 1858-1860 toch de Amoer-provincie aangehecht. Tijdens Chroesjtsjov en Brezjnev 

werd er ruzie gemaakt met Mao. Gorbatsjov zocht toenadering, maar werd door Deng verguisd 

wegens zijn glasnost. Jeltsin sloot een economisch en een niet-aanvalsverdrag. Poetin en Xi zijn 

de beste vrienden. Sinds 2009 is China de grootste handelspartner van Rusland. Het Chinese 

BNP is wel 8,5 keer groter dan het Russische: 11.000 miljard tegenover 1.300 miljard $. 

Rusland en Japan blijven elkaar wantrouwen. In 1904-05 versloeg Japan (46 mln. inwoners) 

het grote Rusland (130 mln.) in de strijd om Mantsjoerije en Korea. In 1945 nam Stalin 

weerwraak: hij veroverde de Zuidelijke Koerilen en 640.000 Japanse krijgsgevangenen 

moesten tot 1956 dwangarbeid verrichten in Siberië. 10% van hen stierf. Japan eist al de vier 

eilanden terug, Rusland wil er maar twee geven. 75 jaar na de oorlog is er nog geen vrede. Met 

China heeft Japan ook een historische ruzie, maar China is wel de belangrijkste handelspartner 

van Japan en Japan de tweede van China, na de VSA. China treedt steeds assertiever op in de 

Zuid-Chinese zee, waar de Japanse Senkaku-eilanden liggen.  

De terugkeer van Rusland in het Midden-Oosten is één van de grootste prestaties van Poetin. 

Hij is de enige leider die praat met zowel sjiieten en soennieten als Israëli’s. In 2003 probeerde 

hij tevergeefs de oorlog in Irak te vermijden, want die zou het terrorisme aanwakkeren. Dat 

kwam helaas uit: IS ontstond, de Arabische revoluties volgden in 2011. Sinds 2015 steunt hij 

Assad, die als sjiiet regeert over een meerderheid van soennieten en tijdens de lange 

burgeroorlog meermaals chemische wapens inzette tegen de rebellen. De steun aan Assad heeft 

de relatie met Erdogan soms wel bemoeilijkt, maar Rusland en Turkije blijven belangrijke 

handelspartners en vele Russische toeristen trekken naar Turkije. De relaties met Israël zijn 

beter dan ooit en dat geldt ook voor de situatie van de Joden in Rusland. In de opvoeding van 

Poetin speelden Joden een grote rol. Ook Saoedi-Arabië is een bondgenoot geworden, ondanks 

de steun aan de extreme islam en het verzet van het land tegen Assad. Met Iran komt Poetin 

ook goed overeen: samen steunen ze Assad en bouwen ze kernreactoren. Rusland is dus terug 

in het Midden-Oosten zoals de SU er nooit was. 

 

Met de VSA gaat het op en neer. Gorbatsjov en Jeltsin schoten goed op met hun Amerikaanse 

ambtsgenoten, maar de relatie werd gespannen door de uitbreiding van de NAVO, het 

Amerikaans bombardement op Belgrado, de inval in Irak en de steun aan de kleurenrevoluties 

in Georgië en Oekraïne. De democraten ergerden zich aan de Russische inmenging in de 

verkiezingen van 2016 (en vergaten de Amerikaanse inmenging in de Russische verkiezingen 

van 1996). Trump behandelt Poetin meestal wel met respect, maar schort verdragen op en 

handhaaft de sancties. Poetin heeft dus veel bereikt in zijn buitenlands beleid, maar de economie 

blijft zwak (slechts een beetje groter dan die van de Benelux) en zorgt dat vele plannen niet 

uitvoerbaar zijn. Andere zwakke plekken zijn het lage geboortecijfer (behalve bij de 

moslimbevolking), de braindrain van intelligente jongeren, de versleten infrastructuur, de vele 

sterfgevallen van jongemannen tussen 18 en 30. Hiervoor geeft Stent geen verklaring op p. 409. 

Dus vullen we dat pijnlijk fenomeen even aan: drugs, fysiek geweld, roekeloos rijgedrag, 

weinig aandacht voor veiligheid op het werk, veel roken, ongezonde voeding, zelfmoord, 

verkeerde drank. Wodka is te duur geworden, dus drinkt men slechte, chemische wijn, 

zelfgestookte alcohol en zelfs methanol, waardoor ze soms blind worden of dood vallen. En 

dan is er de traditie dat een geopende fles dezelfde avond leeg moet. De schrijfster stelt zich 

ook vragen over de opvolging van Poetin, maar die heeft hij zelf opgelost door de grondwet aan 

te passen, waardoor hij eventueel tot 2036 kan aanblijven. Dan zal hij 84 zijn. 
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Beoordeling 

Stent kent Rusland en de ex-Sovjetrepublieken door en door. Ze gebruikt in haar studie ook 

veel Russische bronnen. De inhoud van het boek is veel ruimer dan de titel: ook een massa 

landen buiten de voormalige Sovjet-Unie komen ter sprake. Ze toont duidelijk aan hoe Poetin 

zijn land weer op de wereldkaart heeft gezet. Van de lezer wordt een stevige concentratie 

verwacht. De opmerkingen die nu volgen zijn vooral details. De kaarten op p.8, 189, 233, 279 

zijn goed bedoeld, maar ontoereikend: je moet zelf een geografische en historische atlas bij de 

hand nemen. Soms staan er spel- of drukfouten in: dysfunctioneel (p.23, 33) i.p.v. 

disfunctioneel; Willy Brand i.p.v. Brandt (p.111); mythen ‘is’ in plaats van zijn (p.140); 

Mentsov (p.180) moet Nemtsov zijn (p.180); ‘Rusland bracht een bezoek’ (p.191)  moet zijn: 

Poetin bracht een bezoek; 1887 moet 1787 zijn (p.211); economisch moet economische zijn 

(p.237); ernstiger moet veranderen in ernstigere (p.238); Dagelijks dag in Dagelijks (p. 315); 

na Brezjnev kwamen er 2 in plaats van 3 oude leiders: Andropov en Tjernenko (p.346). Het 

aantal moslims in Rusland bedraagt op p. 305 slechts ‘2 miljoen’ en op p.409 zijn het er 1/5de 

van de bevolking, dus 28 miljoen: een groot verschil. Het FN kreeg een lening van ’10 miljard 

$’ (p.80): dat moet 10 miljoen zijn. Stent beweert dat het bondgenootschap tussen Stalin en 

Churchill al eindigde tijdens WOII (p.88): dat gebeurde pas in 1946 met de Fulton-speech van 

Churchill. Stent situeert de NAVO in de ‘groene voorstad Evere’ (p.135): als ze daar eens komt, 

zal ze weinig groen zien. Ze noemt Maria Zacharova ‘minister van Buitenlandse Zaken’: dat is 

Sergej Lavrov, zij is diplomaat en woordvoerder. In Kazachstan is ondertussen Tokayev in de 

plaats gekomen van Nazarbajev en Astana heet nu Nur-Sultan (p.196). Op p. 233 duikt ineens 

het woord HALO op, zonder enige uitleg. Bij de foto’s tussen p. 256 en 257 staan geen 

verwijzingen naar de tekst en omgekeerd ook niet. De oorlogen tussen Rusland en het 

Ottomaanse rijk vonden niet enkel plaats in de 16de en 17de eeuw, maar ook in de 18de en 19de. 

De uitgever heeft dus nog wat werk. Het boek is voorzien van vele noten, een bibliografie en 

een stevig register.  
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(Recensie) Nikolaj Karamzin, Brieven van een Russische reiziger (Benerus 2019). ISBN 

9789081673891, 558 pp. €35. 

Jef Abbeel 

 

Karamzin (1766-1826) werd geboren in 

Simbirsk, waar een eeuw later ook Lenin 

(1870-1924) en Kerenski (1881-1970) 

vandaan kwamen. Na de dood van Lenin 

kreeg de stad de naam Oeljanovsk. Zowel 

Karamzin als Lenin hebben er hun 

standbeeld. In 1789, toen Karamzin 23 

was, mocht hij een grote studiereis 

(Bildungsreise) maken. Dat gebeurde met 

paarden en koetsen en sommige stukken 

per boot. Hij bezocht vooral Duitsland, 

Zwitserland, Frankrijk en Engeland. Onze 

gewesten waren er helaas niet bij: hij 

volgde niet zijn grote voorbeeld Peter de 

Grote. In 1818 schreef Karamzin ook de 

eerste leesbare  “Geschiedenis van 

Rusland”. 

 

Zijn reisverslag verscheen in 1791-1792 

en is nu netjes vertaald en van schitterende 

noten voorzien door professor Emmanuel 

Waegemans. Karamzin informeerde zijn 

Russische vrienden over het leven, de 

infrastructuur, de cultuur en de sociale en 

politieke toestanden in West-Europa, 

aangevuld met zijn persoonlijke ervaringen en bedenkingen. Met veel gevoel beschrijft hij ook 

de mentaliteit van de mensen die hij ziet en ontmoet. Fragmentarisch beschrijft hij ook een paar 

momenten uit de Franse Revolutie, die tussen 1789 en 1812 de belangrijkste gebeurtenis was 

in West-Europa en die in Rusland met veel aandacht gevolgd werd. Hij noemt ze een tragedie 

en zegt dat het vuur, de passie en de haat van de Fransen verschrikkelijke gevolgen kunnen 

hebben. Zijn boek was een sentimentele liefdesverklaring van een Rus aan het westen en 

verschijnt op een moment waarop Poetin zich afzet tegen de westerse waarden en cultuur. 

Tussen zijn vele sentimentele uitlatingen door vernemen we ook veel feitelijke zaken: de 

posthuizen tussen Narva en Riga werden bemand door Duitsers (die waren prominent aanwezig 

in de Baltische landen tot in WO II), boeren in Estland brachten veel meer op dan in Kazan of 

Simbirsk en wat wij al lang niet meer kennen: controle en steekpenningen betalen bij elke 

stadspoort om binnen te mogen. 

 

In Berlijn valt het hem op hoe groot de dierentuin is, maar meestal beschrijft hij meer 

ontmoetingen met schrijvers, geleerden en filosofen dan gebouwen. Dresden vond hij heel mooi 

en zeker het museum en de bibliotheek. In Leipzig vallen hem de vele boekhandels en 

boekenbeurzen op, in Weimar heeft hij een filosofische ontmoeting met Herder en ziet hij 

Goethe van op afstand. Frankfurt was toen al een rijke koopmansstad, maar niet mooi en nog 

geen boekenstad. De 7.000 arme Joden woonden er allemaal verplicht in één straat. Dan volgen 

de mooie Elzas en Straatsburg, waar de Franse Revolutie volop bezig was. Hij bewondert er de 

kathedraal, de ‘hoogste piramide van Europa’. Het Duits is er niet mooi, in betere kringen 
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spreekt men Frans. Vandaar trekt hij naar Bazel, de ‘grootste stad van Zwitserland’ (momenteel 

nummer 3, na Zürich en Genève, n.v.d.r.). Hij bewondert de Zwitsers om hun netheid, 

vriendelijkheid en het ontbreken van misdadigers. Ze trekken wel naar de universiteiten van 

Leipzig en Göttingen, die ze blijkbaar beter vinden dan de hunne en die ook Karamzin als top 

beschouwt. In Zürich ontmoet hij Lavater, bekende filosoof en specialist in fysionomie, die 

door zijn tijdgenoot Goethe geringschattend ‘De profeet van Zürich’ genoemd werd (p. 159). 

In Bern spreekt men Frans met de buitenlanders, tot grote vreugde van Karamzin, die het 

Zwitsers Duits niet mooi vindt. Op weg naar Lausanne passeert hij Murten, waar de beenderen 

nog lagen van ‘30.000 gesneuvelde soldaten’ van Karel de Stoute van Bourgondië, die in 1476 

tevergeefs probeerde om de Zwitsers te onderwerpen. Karamzin betreurt dat ze die akelige 

trofee niet verstoppen. Die ’30.000’ waren er eerder 10 à 12.000 (n.v.d.r.). In de buurt van 

Lausanne komt hij bij het ‘meer van Vevey’, waar Rousseau inspiratie opdeed voor zijn ‘Julie, 

ou la nouvelle Héloïse’ (1761). Karamzin bedoelt wellicht het meer van Genève, waar Vevey 

bij ligt. Hij zegt niets over Madame de Warens, bij wie Rousseau logeerde en die zijn 

weldoenster en één van zijn vele minnaressen was. Hij vermeldt ook niet de Russisch-orthodoxe 

kerk die er staat. 

 

Genève wordt zijn volgende verblijfplaats. Daar wordt hij 23. Overal wordt hij uitgenodigd bij 

voorname en geleerde mensen. De rijken maken zich zorgen over de miljoenen die ze in het 

revolutionaire Frankrijk geïnvesteerd hebben en die ze nu kwijt zullen spelen. Aan filosoof 

Bonnet stelt Karamzin voor om zijn geschriften uit het Frans in het Russisch te vertalen. 

Vandaar trekt hij naar Lyon, toen één van de grote steden van Europa. De Italiaans-Franse 

balletdanser Angiolo Vestris is er de grote held. Vandaar hoopt Karamzin naar de Romeinse 

monumenten van de Provence te trekken, maar het wordt eerst Bourgondië en dan Parijs, de 

bron van de goede smaak, waar hij zo naar uitgekeken heeft. Hij beweert dat de naam Parisii 

komt van para Isis, volk beschermd door de Egyptische godin Isis. Een andere, even onzekere 

etymologie zegt dat ze afstammen van Paris, die Troje kon ontvluchten.  Karamzin verwijst 

naar Caesar, die in zijn De Bello Gallico als eerste, antieke auteur de stad vermeldde en noemt 

historische gebouwen en parken die er nu nog zijn. Hij ziet en ruikt ook smerige straten. De 

stad telt 1.130.450 inwoners, meer dan Londen en Constantinopel (p. 291). De Revolutie heeft 

de rijkste inwoners verjaagd, wat niet belet dat Karamzin nog bij vele rijken ontvangen wordt. 

In de hofkerk ziet hij koning Lodewijk XVI en koningin Marie-Antoinette en hij heeft alle lof 

voor hen. Het aantal revolutionairen schat hij op 1%. De vijf grote theaters zitten elke dag 

bomvol. Hij bewondert ook het Louvre, de Tuilerieën, het Palais de Luxembourg en zijn tuin. 

Terloops beschrijft hij dan de prestaties van Peter de Grote, die hij zeer bewondert. Hij prijst 

ook de Franse wetenschappers, onder andere Lavoisier, die een paar jaar later door Robespierre 

onthoofd werd. Ook Versailles wordt tot in de details beschreven, inclusief de grote dierentuin 

die er toen was. Hij bezoekt ook Ermenonville, op 30 km van Parijs, waar Rousseau zijn laatste 

43 dagen in het bos leefde. En hij woont de Nationale Vergadering bij, die chaotisch verloopt. 

Na drie maanden verlaat hij Parijs, richting Calais, Dover en Londen. Hij noemt Londen de 

eerste haven ter wereld, het middelpunt van de wereldhandel, veel properder dan Parijs en met 

mooiere vrouwen (p.428-431). In Westminster Abbey luistert hij naar Händel en ziet er ook de 

koninklijke familie. Alle welopgevoede Engelsen kennen Frans, maar willen het niet spreken. 

Hij moet dus Engels spreken. Hij beschrijft vol bewondering de Engelse rechtspraak, het 

gevangeniswezen, de godsdienstige tolerantie, de beurs (waar zelfs Russisch gesproken wordt), 

de parlementsverkiezingen, het British Museum, de St. Paul’s Cathedral, de rijkdom van de 

Oost-Indische Compagnie. Hij vertelt over Thomas Parr en gelooft dat die 152 jaar oud werd 

(1483-1635), tien koningen overleefde en op zijn 130ste nog achter de jonge meisjes liep (p. 

485). Hij klaagt over de vele mist, de rook van de steenkool en het gebrek aan zon, waaraan hij 

het kil en nors karakter van de Britten wijt. Wanneer zijn geld na 18 maanden op is, keert hij 
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per schip via Noorwegen terug naar Rusland. Het is dan oktober 1790. Daarmee eindigt zijn 

verslag. 

 

Beoordeling 

Karamzin was een zeer veelzijdig intellectueel, die op jonge leeftijd al enorm belezen was en 

genoeg talen kende om overal te reizen. Hij had ook een rijk observatievermogen en veel 

mensenkennis. Hij vertelt zeer gedetailleerd, soms te breedsprakerig, waardoor van de lezer wel 

wat geduld verwacht wordt. De 38 pagina’s noten achteraan zijn niet overbodig: anders weet je 

als lezer vaak niet waar het precies over gaat. Die noten tonen ook meteen de indrukwekkende 

kennis en belezenheid van de vertaler. De uitgebreide index met namen van personen en 

plaatsen is een handig middel om zaken terug te vinden. Een aantal literaire citaten zijn vertaald, 

een aantal niet: ook de lezer krijgt huiswerk. Bij plaatsnamen zoals Lijfland (zuiden van Estland 

en noorden van Letland), Koerland (zuiden van Letland), Memel (Klaipéda) en Tilsit (Sovjetsk) 

had de vertaler wel de huidige namen mogen vermelden. Bij een ‘werst’ had hij mogen zeggen 

dat dit ruim 1 km is (1.067m). Er staan een paar drukfoutjes in: een linden (p.170), seizen in 

plaats van sijzen (p.229), Voltaire, zie hij in plaats van zei hij (p.375). Soms is het taalgebruik 

ouderwets: welks bewoner (p.222), de bergen achter dewelke (p. 262). De kaart met de reisroute 

van Moskou tot Londen (p.6-7) is zeer duidelijk, maar de terugweg staat er niet op. Die details 

kunnen bij de volgende druk vlot aangepast worden. Wie veel tijd en geduld heeft, kan met dit 

stevig boek de reis overdoen: de meeste genoemde hotels bestaan nog altijd, de paarden- en 

koetsenservice niet meer. 
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(Recensie) Mathieu Zana Etambala, Veroverd, bezet, gekoloniseerd. Congo 1876-1914 

(Gorredijk 2020). ISBN 9789056155148, 463 pp. €39,90. 

Jef Abbeel 

 

Rond 1875 ontstond in vele landen van 

Europa belangstelling voor Centraal-

Afrika en dan vooral voor de 

economische aspecten zoals rubber, 

ivoor en goud.  Zana Etambala koos 1876 

als beginjaar: in dat jaar organiseerde de 

zeer actieve koning Leopold II de 

‘Aardrijkskundige Conferentie’ in zijn 

paleis, met vertegenwoordigers van 

Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, Italië, 

Duitsland en Rusland. In 1878 nam hij 

Stanley (1840-1904) in dienst, die toen 

het continent doorkruiste. 

 

Het boek is niet chronologisch 

opgebouwd, maar geografisch en 

bestrijkt (maar) vier regio’s van Congo.  

Hoofdstuk I gaat over de brutale 

onderwerping tussen 1898 en 1905 van 

het Kuba-koninkrijk van de Bakuba. Het 

was gelegen tussen drie rivieren: de 

Kasai, de Sankuru en de Lulua. Voor dit 

volk steunt de auteur vooral op de 

werken van Jan Vansina (1929-2017). 

De Bakuba wilden zich niet aanpassen 

aan de Europese cultuur en klederdracht 

en ook niet aan de verplichting om rubber te telen. In 1904-1905 kwamen ze gewelddadig in 

opstand tegen de blanken, die met nog meer geweld terugsloegen. 

 

We krijgen ook tabellen te lezen met vormen van blank geweld en de namen van de daders (p. 

41-47). In vele gevallen werd de zaak geklasseerd en werd de dader niet gestraft.  Als stammen 

hun belastingen niet betaalden, volgden strafexpedities, o.a. in 1900 en 1904. Ook hiervan 

tabellen met de namen van de chefs en het resultaat van de expeditie. Meestal was dat 

onderwerping van de stam. Soms wordt er ook een scheutist vermoord.  In een rapport van 1908 

noemt een Britse consul enkele oorzaken voor de sterftecijfers onder de Bakuba: de slaapziekte, 

slechte weersomstandigheden, overdreven arbeid, gebrek aan deftig voedsel. Doordat de 

mannen rubber moesten inzamelen, hadden ze minder tijd om maniok en maïs te telen, te jagen 

en te vissen (p.109).  Agenten van de Compagnie du Kasai die fouten begingen, werden wel 

juridisch vervolgd, maar de straffen waren mild, zoals de tabellen op p.114-117 aantonen. In 

1908, 1910 en 1912 bezochten nog eens drie Britse consuls het gebied van de Bakuba en ze 

waren het vooral eens over hun luiheid. Andere stammen vonden ze ijveriger. Zana Etambala 

besluit dat de aanwezigheid van de blanken de neergang van het Kuba-rijk inluidde, ondanks 

de scholen en de ziekenhuizen die de scheutisten er oprichtten.  

 

Het tweede gebied (Hoofdstuk II) ligt in de buurt van het Leopold II-meer. Stanley was er in 

1882 als eerste westerling rond gevaren. Opmerkelijk is dat de vrouwen er naakt werkten. En 
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dat er in Congo niet enkel Belgen, maar ook Duitsers, Britten, Zweden, Amerikanen etc. op 

exploratie of missionering kwamen. De blanken kregen geregeld vijandige inlanders tegenover 

zich, die zich, gewapend met gifpijlen en geweren, verzetten tegen hun komst. Geregeld werd 

er dus een kleine oorlog uitgevochten, vaak ook tegen stammen zoals de Kundu, kannibalen die 

ook hun buren terroriseerden. Getuigenissen van Belgen spreken ook over de zware 

discriminatie en mishandeling van de zwarten. Vaak werden vrouwen en kinderen in de 

gevangenis opgesloten omdat hun mannen weigerden te werken. Het district van het Leopold 

II-meer werd bezet na de oorlogen van 1896, 1897 en 1898. De wandaden die daarbij begaan 

werden door sommige kolonialen zoals Charles Massard, werden bekend gemaakt door Britse 

missionarissen. Massard werd wel beschuldigd van moord, maar vrijgesproken. Soms beging 

men ook wreedheden als inlanders weigerden te werken of onvoldoende rubber en maniokbrood 

leverden. Maar ook in dit district gebeurde de ergste decimering van de bevolking door de 

slaapziekte, de kleine pokken, een tekort aan voedsel en de vlucht in het bos om te ontsnappen 

aan de dwangarbeid van 20 dagen per maand (p. 192).  

Onder druk van Engeland richtte Leopold II in 1904 een onderzoekscommissie op, die in 

oktober in Boma aankwam en in maart 1905 terug was in België. De commissie kreeg sterke 

verhalen te horen, maar de auteur zegt niet wat er gebeurde met hun onderzoek. Na de overname 

in 1908 van het kroondomein door België wilde de koloniale administratie haar imago 

oppoetsen. In 1913 maakte de jezuïet Arthur Vermeersch (1858-1936) een reis door Belgisch 

Congo en ook door de Britse, Duitse en Portugese kolonies om te kunnen vergelijken. Van de 

inlanders vernam hij verhalen over slachtingen, racisme, dwangarbeid, brutale opeisingen, 

afkappen van handen. Blijkbaar waren de jezuïeten kritischer dan de scheutisten, die van hun 

overste zwijgplicht hadden gekregen (p. 207). Zana Etambala laat de lezer op zijn honger: we 

vernemen niet hoe de toestand was in de andere kolonies.  

 

Hoofdstuk III gaat over de rubberoorlog in het Evenaarsdistrict. De verdragen met de inlandse 

stamhoofden werden in 1883-1884 gesloten door Camille Coquilhat en Alfons Vangele. 

Vangele pleitte tegen geweld en voor cadeaus aan de inlanders. Rond 1950 publiceerden enkele 

missionarissen Congolese getuigenissen van de kolonisatie van het Evenaarsgebied. Ze spreken 

over mishandeling, o.a. afhakken van handen wanneer een dorp niet genoeg rubber leverde, 

dwangarbeid om rubber te oogsten, teloorgang van de oorspronkelijke samenleving, 

ontvolking. Bij dit laatste speelde ook een rol dat vrouwen niet meer bij hun man wilden slapen 

omdat hij te veel stonk naar de rubber. Charles Lemaire en Victor Fiévez worden met naam 

genoemd als grote beulen. Fiévez liet ongeveer 1.163 dorpen vernielen en de hutten in brand 

steken, maar werd daarvoor niet gestraft. Soms lieten Belgen een Congolees voor een diefstal 

900 zweepslagen toedienen, waaraan ze nadien overleden (p. 283-284). Hun zwarte 

medewerkers voerden die uit en traden ongenadig op tegen hun volksgenoten. In 1903 stuurde 

het Britse parlement consul Roger Casement om de wantoestanden te controleren: in de 

rubberoorlog werden soms handen van inlanders afgekapt door Congolese soldaten, 

zweepslagen toegediend aan mannen die onvoldoende rubber leverden. Hele gebieden 

ontvolkten of daalden van 5.000 naar 600 inwoners op 15 jaar tijd door de slaapziekte, slechte 

sanitaire toestanden, voedseltekort, de hongerlonen die de rubberarbeiders kregen, de boetes, 

pesterijen en verkrachtingen. In 1904-1905 bevestigde een Belgische onderzoekscommissie 

deze wreedheden (p. 307-315). Jezuïet Arthur Vermeersch herhaalde dit in 1913 en noemde 

ook de namen van de daders. Maar gemiddeld werden slechts 40% van hen gestraft (p. 312-

323).  Doordat het een inheemse gewoonte was een hand af te snijden om een overlijden te 

bewijzen, was het niet altijd duidelijk hoeveel handen afgehakt werden wegens te weinig 

rubber. Ook onder de inlandse stammen ging het er wreed aan toe: ze slachtten mekaar af, 

kidnapten vrouwen en kinderen. Prostitutie kwam veel voor: zwarte meisjes van 8 tot 20 
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kwamen zich spontaan aanbieden als er blanken arriveerden. Een blanke moest wel 20 keer 

zoveel betalen als een zwarte. Syfilis kwam veel voor. 

 

Hoofdstuk IV gaat over Ituri, een gebied rond de Aruwimi- en Ituri-rivier, ten noordwesten van 

Kisangani, grenzend aan Brits Oost-Afrika en Brits Soedan. Er leefden pygmeeën, er waren 

goudmijnen, olifanten en Anioto’s of luipaardmannen. Dezen vermomden en wapenden zich 

als luipaarden en gingen dan ’s nachts moorden, soms in opdracht van een inlandse chef die 

zijn macht wou uitbreiden. Stanley doorkruiste dit gebied als eerste en was niet te spreken over 

de inlandse helpers die hem bedrogen.  De pygmeeën leefden van de jacht en van diefstal. In 

1893 bracht de Duitser Franz Stuhlmann er twee mee naar Antwerpen. Hij had ze bevrijd uit de 

handen van Arabische slavenhandelaars en kannibalen. In zijn boek van 1894 beschreef hij de 

verwoestingen en moorden in het gebied van de ivoorjagers. Ivoor werd in Europa gebruikt 

voor o.a. biljartballen en toetsen van piano’s. De verovering van het Ituri-gebied kostte vele - 

zowel zwarte als blanke - mensenlevens. Een tabel toont hoeveel blanken in 1896-97 stierven 

aan ziektes of vermoord werden. De ‘wilde bosbewoners’ waren moeilijk te verslaan en als ze 

aangeworven werden als dragers, roeiers of soldaten, gingen ze er dikwijls vandoor en de 

soldaten schoten geregeld hun blanke bevelhebbers dood. Er waren ook gewapende bendes die 

aanvallen pleegden op blanken. De missionering van het Ituri-gebied gebeurde vanaf 1897/1904 

zowel door katholieke Belgische paters als door Britse protestanten. De onderlinge rivaliteit om 

zoveel mogelijk zwarten te bekeren was groot. De Belgische overheid hield niet van de Britse 

pottenkijkers, die geregeld kritiek hadden op het Belgische beleid. De paters richtten ook 

scholen op, maar de opkomst was beperkt en vele leerlingen maakten de lagere school niet af. 

Leopold II liet met de hulp van Eduard Empain (1852-1929) ook spoorwegen aanleggen. In 

gebieden waar Arabieren de baas waren geweest, zag men hun verminkte slaven zonder neus, 

zonder oren, zonder lippen, soms zelfs zonder penis. In 1903 werd er door Australiërs goud 

gevonden in Ituri, een gebied dat vier keer zo groot was als België. In 1905 vond men 20 kilo, 

vanaf 1906 was dat de gemiddelde oogst per maand. Leopold en zijn medewerkers wilden 

voorkomen dat er vreemde goudzoekers op af zouden komen. Het verhaal stopt dan: we 

vernemen niet of er veel goud gevonden werd en door wie. We lezen wel dat de blanken tot 

1919 geregeld aangevallen werden door zwarte opstandelingen en meer bepaald door de 

luipaardmannen. Naar hen werd overigens de nationale voetbalploeg  ‘Les Léopards’ genoemd. 

Het duurde lang voordat Congo een rustig gebied werd.  

 

Hiermee eindigt het boek. Er volgen nog vier foto’s, een algemeen besluit, een uitvoerige 

bibliografie, drie kaarten die niet al te duidelijk zijn en 24 pagina’s noten. In zijn besluit (p. 

421-425) toont de auteur hoe Belgische kolonisatoren zoals Albert Thys het ‘beschavingswerk’ 

van Leopold II en van henzelf rond 1905 beoordeelden: meestal positief, maar toch ook met 

kritiek op de economische uitbuiting en onvoldoende kritiek op het geweld en de wreedheden 

van een aantal agenten en veroveraars. Opmerkelijk is ook dat het Belgisch parlement tot 1908 

niets te zeggen had in het Congo van Leopold II, die “zich verrijkte op dwangarbeid van 

lijfeigenen”, zoals criticus Emile Vandervelde aanstipte (p.423). Volgens Etambala kwam de 

medische zorg en het onderwijs voor de zwarten er pas rond 1914 (p.425). Wellicht bedoelt hij 

dan op grotere schaal, want rond 1890 waren een aantal missieordes al lager onderwijs aan het 

geven. Hij zegt niets over het totale aantal doden, waarvan de schattingen uiteenlopen van bijna 

een half miljoen tot het astronomische cijfer 10 miljoen. Er waren geen tellingen en niemand 

wist hoeveel inwoners Congo had. 

 

Beoordeling 

De schrijver heeft zich heel grondig gedocumenteerd, hij heeft de bestaande literatuur gelezen 

en ook vele originele documenten en getuigenissen ontleed. Hij legt de nadruk op de 
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wreedheden en zegt weinig over de bouw van scholen en medische centra door de 

missionarissen. Het is geen gemakkelijk boek: de eindeloos vele stammen zijn voor ons een 

onontwarbare puzzel. En dan komen er nog de vele onbekende ontdekkingsreizigers, 

avonturiers, ambtenaren, zakenlieden en bedrijven bij. De kaartjes achteraan (p.435-437) 

volstaan hoegenaamd niet om de besproken gebieden, meren, rivieren en stadjes terug te 

vinden: je moet er zelf een degelijke geografische en historische atlas bij nemen. Soms is er ook 

weinig onderlinge samenhang tussen de vele anekdotes, citaten uit brieven en andere 

getuigenissen. Bij een volgende druk is er veel werk voor de uitgever. Geregeld staan er 

spelfouten in, b.v. p.47: het individu; p.395: dat zich vermengt; p.397: die zich verwijdert. Soms 

is een datum verkeerd: p.204: 1903 moet 1913 zijn. De paar Latijnse citaten lijken op het 

origineel, maar wijken toch af: ‘Delendum Regnum Kuba’ (p.25-133, telkens boven elke 

dubbele pagina) of ‘Cuius regio et illius religio’ (p.382). En dan het slecht Nederlands, waarvan 

ik veel te veel voorbeelden zou kunnen geven. Hierbij dus een bloemlezing: p.59: ‘van zodra’ 

in plaats van zodra; p.136: ‘ze staken de rivier over om op 19 oktober de Kasai te bereiken’ 

moet zijn: ze staken de rivier over en bereikten de Kasai op 19 oktober; p.142: Stanley ontdekte 

het Inkandu-meer, waaraan hij de naam van Leopold II-meer zal geven:  die ‘van’ is een 

zoveelste gallicisme, ‘zal geven’ moet zijn: gaf. Verder: p.174, 209, 292: ‘het objectief’, weer 

een gallicisme,  moet telkens het doel zijn; p.200: ‘hij was in Congo aangekomen in 1896 om 

er onafgebroken te blijven tot 1951’ moet zijn: en bleef er tot 1951; in 1896 kon hij nog niet 

weten dat hij er zou blijven tot 1951; p.322 : ‘hij viel ziek’: weer een gallicisme; idem voor 

p.363 en 375 : ’t is te zeggen’. Op p.334: ‘waar Stanley de Britse nationaliteit zal aanvragen’ 

en p.344: ‘in 1890 zal Leopold II aan Stanley voorstellen…’ staat telkens toekomstige tijd voor 

het verleden. Een lijst met de verklaring van de vele afkortingen en een woordenlijst met de 

uitleg van de vele begrippen (kapita: soort belastinginner, chefficule: kleine chef, naturel: 

inboorling, kwanga: maniokbrood, basali: knechten van gewapende soldaten, sentries: 

wachtposten, derwisj: islamitische bedelmonnik) zouden er ook bij mogen zijn. We kijken met 

belangstelling uit naar deel II en veronderstellen dat in die periode meer successen behaald 

werden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, aanleg van infrastructuur etc. Want in 

1960 stonden Congolese scholen en universiteiten model voor Afrika en waren de tropische 

ziektes onder controle. 
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(Recensie) Laura Starink, Post uit Rusland 1972-2020 (Atlas Contact 2020). ISBN 

9789045039381, 368pp. €22,99. 

Jef Abbeel 

 

Laura Starink houdt zich al bijna 50 jaar 

bezig met Rusland en publiceerde er al 

enkele boeken over. Ze begint positief: het 

vroeger zo grauwe Moskou is de afgelopen 

dertig jaar onherkenbaar veranderd: het is 

veel mooier, alles is er verkrijgbaar, ook 

kritische boeken. De woeste jaren ’90 

waren een negatieve fase in de overgang 

van communisme naar kapitalisme: men 

stond weer uren in de rij voor eten en 

kleren, sommigen werden steenrijk, velen 

straatarm. Poetin bracht orde en welvaart, 

zette Rusland weer op de wereldkaart en 

daarmee werd hij voor veel Russen een 

held.   

Er is ook kritiek: 10% bezit 83% 

van de rijkdom, het aantal miljardairs is in 

één jaar (ze zegt niet welk jaar) gestegen 

van 74 tot 110 (p. 17). Starink schreef dit 

boek met persoonlijke belevenissen vooral 

voor de generatie die de Koude Oorlog niet 

heeft meegemaakt. Dus niet voor mij, maar 

ik heb er toch ook van genoten. Haar vraag 

is: zijn de Russen nu beter af dan hun 

ouders en grootouders? Het antwoord is 

genuanceerd. 

 

In hoofdstuk 1 trekt ze naar het platteland, 400 km ten zuiden van Moskou. Helaas loopt het 

leeg en heeft men er heimwee naar het communisme met zijn zorg van wieg tot graf. Onderweg 

en op vele andere reizen constateert ze hoezeer de Russen geïndoctrineerd zijn: het Westen 

heeft maar één doel, namelijk Rusland vernederen. En de MH17 is niet door een Russische 

raket neergehaald (p. 22). Een schooldirectrice is verbaasd als ze van Starink verneemt wat de 

Russen in de Donbas hebben aangericht en ze vraagt zich af of zij de waarheid niet mogen 

kennen (p. 30-31). Het zedenverval, de verminderde discipline en de leegloop van de dorpen 

wijten velen aan Gorbatsjov, die de ‘Amerikaanse waarden’ introduceerde (p. 36). In scholen 

en andere gebouwen hangen gedragsregels in geval van terrorisme (p. 47). Een pijnlijk verhaal 

is dat van een sovchoze, waar in 2013 twee generaals met 50 auto’s van de oproerpolitie alle 

koeien wegroofden, terwijl de melksters erbij stonden te huilen (p. 56-59).  

Hoofdstuk 2 gaat over Siberië, een continent met 3 inwoners per km²! Het eindstation, 

de militaire haven Vladivostok, werd pas in 1990 toegankelijk voor buitenlanders. Starink trok 

er naartoe en het duurde 8 uur voordat zij in een hotel toegelaten werd (p. 69-70). Ze spreekt 

over Solzjenitsyn, die van 1944 tot 1955 in enkele van de duizenden kampen van de goelag 

verbleef wegens kritiek op de oorlogsvoering van Stalin. Hij getuigde over die kampen in zijn 

meesterwerk van 1844 pagina’s, dat in 1973 in Parijs verscheen. Hij werd het land uit gezet tot 

1994 en zijn nationaliteit ontnomen en hij vond dat een heel zware straf. Bij zijn terugkeer uit 

Amerika in 1994 constateerde hij dat Rusland de slechte kanten van beide systemen had: 
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Amerikaans consumentisme, materialisme en decadentie plus de Russische corruptie en 

wetteloosheid. Hij was blij dat Poetin orde op zaken stelde.  Starink vertelt ook het 

levensverhaal van Varlam Sjalamov, die bijna 20 jaar in strafkampen van Siberië werkte en 

bekend werd om zijn ‘Kolymaverhalen’ (1972). Alleen al in de regio Magadan lagen 250 

kampen. En dwangarbeid stond in de grondwet van 1918 (Lenin) tot 1991 (Gorbatsjov, p. 86). 

Tussen 1929 en 1953 zaten 14 à 18 miljoen mensen in de 30.000 kampen. Van hen zijn er 1,6 

miljoen in een kamp gestorven (p. 86). Gevangenen bouwden o.a. de Moskouse metro en het 

Witte Zeekanaal. Van die 30.000 kampen zijn er nu nog ruim 1.000 over en daar wordt ook nu 

nog gemarteld (p. 87-88). 

 

Een leuker verhaal is dat van de Russische Eskimo’s, die na de Koude Oorlog hun familie in 

Alaska weer mochten bezoeken. De schrijfster was bij hun eerste overvaart. Maar in 2012 werd 

de Russische kust weer gesloten wegens de militarisering van de noordelijke zeeroute (p. 88-

91).  Een volgend verhaal gaat over de censuur: die werd in 1922 officieel ingevoerd, vele 

honderden schrijvers en kunstenaars waren er het slachtoffer van. In 1991 is ze grotendeels 

opgeheven, maar elke regisseur, schrijver, journalist, zakenman, … kan nu opnieuw het 

slachtoffer worden van willekeurige beschuldigingen en de rechter werkt mee aan de 

afrekening. Starink geeft enkele voorbeelden: Brodski kreeg in 1964 vijf jaar dwangarbeid, 

omdat dichten en vertalen geen echte job was. In 1972 werd hij uitgewezen naar Amerika, in 

1987 kreeg hij de Nobelprijs (p. 109-111). Sinjavski en Daniel werden in 1966 veroordeeld tot 

resp. 7 en 5 jaar strafkamp wegens publicatie van hun satires in het buitenland (p. 112-113). 

Gorbatsjov en Jeltsin gaven de Sovjetburgers het vrije woord terug: voor het eerst in hun 

geschiedenis konden zij openlijk praten met westerse journalisten (p. 116-117). Sindsdien staan 

er in Russische steden ook geen verkeersborden meer met de tekst: “Verboden te spreken met 

buitenlanders.” (n.v.d.r.) 

In 2008 werd Roskomnadzor opgericht voor toezicht op het internet. Het controleert o.a. 

kinderporno, drugs, oproepen tot zelfmoord of tot massaprotest, homo-propaganda, terrorisme, 

getuigen van Jehova (p. 123). Het is niet vergelijkbaar met de veel strengere Chinese Firewall. 

In juli 2017 werd het ballet ‘Noerejev’ van Kirill Serebrennikov afgeblazen door het 

Bolsjojtheater, omdat het “propaganda maakt voor niet-traditionele seksuele relaties”. Maar in 

december 2017 werd het dan toch vertoond en de Moskouse politieke elite was aanwezig. En 

in 2019 kreeg het een ‘Gouden Masker’, de hoogste toneelprijs (p. 138). Maar de rechtszaak 

tegen de regisseur is nog niet voorbij.  Een te lang verhaal (hoofdstuk 4) gaat over Valeri Repin, 

beheerder van het Solzjenitsyn-fonds voor politieke gevangenen. In 1981, dus nog in Brezjnev-

tijd,  werd hij beschuldigd van samenwerking met de CIA. Hij kreeg twee jaar gevangenis en 

drie jaar goelag aan de Noordpoolcirkel voor een afgedwongen ‘schuldbekentenis’. Dit 

hoofdstuk geeft wel een goed beeld van de rechterlijke macht tijdens het communisme. 

Hoofdstuk 5 gaat over de Russische vrienden van de auteur, die vrijheid, mensenrechten en het 

recht om te reizen wel belangrijk vinden, in tegenstelling tot velen die kiezen voor orde en 

welvaart. Eén van hen was Leonid Makar-Limanov, een Joodse wiskundige. Joden werden in 

de Sovjet-Unie altijd gediscrimineerd, o.a. met een numerus clausus voor de studierichtingen 

waarin zij de besten waren: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geneeskunde. Emigreren was 

zo goed als onmogelijk en werd pas echt toegestaan tijdens Gorbatsjov, met een massale exodus 

als gevolg. Leonid werd permanent gevolgd door de KGB. Soms vroeg hij zijn volgers zelfs of 

ze hem een lift konden geven, wat ze dan nog deden ook, want ze moesten hem toch volgen! 

Starink noemt nog een andere Joodse, Ira Jakir, kleindochter van Jona Jakir. Maar Starink zegt 

er niet bij dat deze Jona, samen met Sverdlov, nog een andere Jood, in 1919 de Kozakken 

genadeloos liet uitroeien en executeren in groepjes van 30 à 40, naakt, voor de ogen van hun 

dorpsgenoten. Sverdlov had het jaar voordien, in opdracht van Lenin, de hele tsarenfamilie al 

laten uitmoorden. Mijn bron is Yuri Slezkine, Het Huis van de Regering, p. 202-205.  
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Hoofdstuk 6 gaat over het enorme standbeeld van Vladimir de Heilige (980-1015), dat Poetin 

op 4 november 2016, de Dag van de Nationale Eenheid, bij het Kremlin liet oprichten. Om te 

tonen dat Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland één land vormen. De auteur vertelt hier ook over 

de aanhechting van de Krim (2014), de Russische revolutie die in 2017 bewust niet herdacht 

werd (want ze herinnerde aan chaos), de Stalin-terreur, Memorial dat die terreur onderzoekt, de 

bezetting van Oost-Europa in 1944/45 en de deportaties van de Oost-Europese elites naar 

Siberië, de niet-verwerking van de terreur en de hernieuwde bewondering voor Stalin bij 71% 

van de Russen (p. 218).  Ze beschrijft ook de drie monumenten die herinneren aan die terreur: 

de Muur van Verdriet buiten het centrum van Moskou, de steen op het Loebjankaplein in het 

centrum, de muur in Boetovo buiten de stad. Poetin dacht in 2007 bij de opening van de muur 

in Boetovo dat daar enkel partijkaders en partijleden geëxecuteerd waren en was zeer verrast 

daar te vernemen dat er ook gewone boeren, arbeiders, ingenieurs, artsen en schrijvers bij waren 

(p. 237-239).   

Hoofdstuk 7 gaat over de rechtbanken, die in Rusland weer een instrument zijn van de 

overheid en een middel voor machtsmisbruik. De schrijfster geeft enkele pijnlijke voorbeelden, 

o.a. een oude bibliothecaresse die zonder enig bewijs veroordeeld werd. De kapitaalvlucht van 

1 biljoen $ op 30 jaar is ook een gevolg van de rechtsonzekerheid (p. 244). Het aantal 

vrijspraken in het strafrecht ligt bijzonder laag. De schrijfster geeft als cijfers:  0,25% (p. 245), 

minder dan 1% (p. 248), 1 op 500 = 0,20% (p. 251). Tijdens het communisme was het allemaal 

nog wat erger: toen werden bekentenissen afgedwongen via marteling; dat komt nu veel minder 

voor. Maar de scheiding der machten is er nog niet: de politiek of de FSB bepaalt het vonnis. 

De openbaar aanklagers en de meestal onbekwame rechters spannen samen tegen de vaak ten 

onrechte aangeklaagde, die na een jaar in voorarrest,  in de rechtszaal nog altijd in een kooi 

moet zitten, wat het publiek blijkbaar leuk vindt! Rusland staat in de corruptie-index op een 

weinig benijdenswaardige 138ste plaats op 180 (Nederland op 8) en op de Rule of Law Index 

op 88 van 126, in dezelfde groep als China en Colombia. Hoofdstuk 8 gaat over de angst voor 

de staat, die bij velen, zeker van de oudere generatie, nog altijd heerst. In de Sovjettijd werd de 

bevolking geïndoctrineerd dat de Sovjet-Unie omringd was door vijanden en dat elke 

buitenlander een spion kon zijn. Dat leidde tot een harde overheid. Tussen 1921 en 1953 werden 

ruim 4 miljoen mensen veroordeeld, de meesten onterecht (p. 286). Tijdens Gorbatsjov en 

Jeltsin werd het beleid zachter, maar Poetin verhardde het weer.  

De schrijfster geeft pijnlijke voorbeelden van vergiftiging, een verschijnsel dat sinds 2003 

geregeld voorkomt in Rusland en in het buitenland. Het is niet duidelijk wie erachter zit: soms 

het Kremlin, soms de FSB of de GROe, soms de maffia. Gif is een onderdeel geworden van 

Ruslands pestgedrag.  Hoofdstuk 9 gaat over de vraag of Rusland gedoemd is om overheerst te 

blijven door corrupte bestuurders, die zichzelf verrijken en die elke geweldloze betoging 

onderdrukken. Gelukkig verliest de staat zijn controle over de jeugd, die meer naar het internet 

kijkt dan naar de staatstelevisie. Poetin heeft alvast gezorgd dat hij ook na 2024 aan de macht 

kan blijven, als premier.  

Hoofdstuk 10 gaat over de vrijheden die Gorbatsjov en Jeltsin invoerden, maar die nu 

weer ingeperkt worden. Liegen in het belang van de staat is blijkbaar weer een patriottenplicht 

en wie de annexatie van de Krim durfde te veroordelen, werd op de staatstelevisie getoond als 

landverrader. Gorbatsjov was de eerste leider met een open geest, de eerste die niet corrupt was, 

de eerste en laatste idealist die niet rijk geworden is aan de top. Hij was ook de eerste die zijn 

vrouw verheerlijkte.  Maar in de ogen van de meeste Russen, heeft hij meer gedaan voor Oost-

Europa en voor de Duitse eenmaking dan voor de Russen (p. 322-323). Echte oppositiepartijen 

ontbreken nu: de Liberaal-Democraten van Zjirinovski en de nieuwe Communistische Partij 

van Zjoeganov worden gefinancierd door het Kremlin. Zjirinovski laat zich ook nog eens 

rijkelijk betalen voor een plaats op zijn lijst en door zakenlui en het Kremlin voor het 
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stemgedrag van zijn partij. Hij heeft banden met de militaire geheime dienst GROe, het militair-

industrieel complex en de maffia. Ook Zjoeganov heeft lucratieve contacten met de geheime 

dienst (p. 328-329). In het laatste hoofdstuk (11) is de schrijfster weer in het dorp Glazok, waar 

ze in het eerste hoofdstuk begon. Nu gaat het over de lage salarissen in de dorpen (€ 200€ voor 

een leraar), stembusfraude, bommeldingen, de zwakheid van Europa, de teleurstellingen in het 

onderwijs en weer eens het idee dat iedereen Rusland van de kaart wil vegen. Daarmee eindigt 

dit boeiende boek. 

 

Starink heeft een prachtig betoog geschreven, met veel liefde voor de Russen en tegelijk met 

veel kritiek op Rusland. Zij kent het land en de inwoners door en door, ze beheerst de taal, ze 

heeft een rijke woordenschat en vlotte schrijfstijl. Haar verhalen staan wel los van elkaar.  

Een paar opmerkingen. In de titel staat 1972: toen begon ze Slavische talen te studeren en trok 

ze voor het eerst naar de Sovjet-Unie. Toen kwamen er heel weinig toeristen en de Russen zelf 

mochten enkel in hun eigen land reizen. Als lezer moet je er een atlas bij houden, want weinigen 

weten waar Mitsjoerink, Tambov, Beslan, Klausberg, Sandarmoch, Novorossisk etc. liggen. 

Een Engels woordenboek is ook nuttig, want ze gebruikt dikwijls niet-alledaagse Engelse 

woorden (maverick, mindfuck, …). Bij de boerenopstand van 1920 en de hongersnood had ze 

mogen verwijzen naar Douglas Smith: De Russische Klus. Ze noemt een aantal titels van 

interessante boeken, maar voegt er achteraan geen bibliografie bij. Op p. 86 lezen we dat 14 à 

18 miljoen mensen tussen 1929 en 1953 naar de kampen verbannen werden, op p. 286 dat er in 

ongeveer dezelfde tijd 4 miljoen veroordeeld werden. Het is me niet duidelijk of die 4 miljoen 

in die 14 à 18 zitten. Het zijn alleszins afschrikwekkende getallen. 

 

Op p. 89 geeft ze een leuk compliment aan de Belgen: ze vergelijkt hen met de Siberische 

Eskimo’s/Tsjoektsjen wegens hun simplisme. Ik hoop dus snel eens met haar kennis te maken. 

Een zeldzame drukfout komt ook voor: Russisch intellectuelen (p. 120), dysfunctioneel (p. 199) 

i.p.v. disfunctioneel. Ze zegt dat de beriozka’s voor buitenlanders waren, maar die waren vooral 

voor de nomenclatura, de bevoorrechte lieden: die konden er alles kopen wat de rode proletariër 

miste in zijn winkels. De buitenlanders vonden alles in hun eigen land. Ze situeert Radio Free 

Europe/Radio Liberty in Praag (p. 147), maar dat was uiteraard onmogelijk tijdens de Koude 

Oorlog: van 1949 tot 1995 zat het radiostation in München, daarna pas in Praag. Ze spreekt 

over het nieuwe weekblad Moskovskije Novosti (p. 188), maar dat werd helaas al in 2014 

opgeheven na minder dan drie jaar. Volgens haar ‘vluchtte’ (p. 199) de tsarenfamilie naar 

Jekaterinenburg, maar in feite werd ze naar daar verbannen. Bij Klausberg vermeldt ze niet dat 

het nu Mikulczyce heet, in Polen, maar in een vorig boek ‘Duitse Wortels’ heeft ze al 

geschreven dat in 1945 alle 14 miljoen Duitsers verdreven werden uit de gebieden die door 

Polen aangehecht werden, in ruil voor gebiedsverlies aan de Sovjet-Unie . De Baltische landen 

werden volgens haar geannexeerd na WO II, maar dat gebeurde al in 1940, met deportatie van 

ruim 100.000 Balten naar Siberië. Bij de brug naar de Krim vermeldt ze terecht de firma 

Rotenberg (van Poetins ex-judo-leraren), maar niet de Nederlandse bedrijven die eraan 

meewerkten (zij leverden de hydraulische dempingsystemen voor de brugpijlers) en daarvoor 

ook beboet werden. Gelukkig heeft het boek een register. Daarin miste ik enkel de nieuwe 

premier Misjoestin (p. 315).  

 

Kortom: een knap en zeer lezenswaardig boek,  met enkele details die verbeterd kunnen worden.  
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(Recensie) Judith Pollman, Memory in Early Modern Europe, 1500-1800 (Oxford University 

Press 2017). ISBN 9780198797555; 256 pp. €48,00. 

Mark Beumer 

 

Het doel van dit helder geschreven boek, 

is om in patronen en trends in het 

geheugen van vroegmodern Europa te 

beschrijven.  

 

Pollmann probeert bredere trends in 

geheugenpraktijken aan te tonen, te laten 

zien wat we wel en niet weten over 

vroegmodern geheugen en een gesprek te 

starten tussen wetenschappers die voor 

en na 1800 aan het geheugen werken. 

Haar voornaamste argumenten richten 

zich op de redenen voor verandering in 

geheugenpraktijken en bieden een 

nieuwe manier om de geschiedenis van 

het geheugen te conceptualiseren.  

 

Pollmann stelt dat de autoriteit van het 

verleden is veranderd en uiteindelijk 

heeft geleid tot de overtuiging dat er 

morele, religieuze en sociale vooruitgang 

kan zijn, evenals economische en 

materiële verbeteringen. Deze notie van 

vooruitgang verminderde de rol en de 

waarde van traditie en gewoonte. Ten 

tweede, beweert Pollmann dat nieuwe 

ideeën over het verleden de oudere niet 

hebben uitgewist: “De geschiedenis van 

het geheugen kan niet worden voorgesteld als een reeks paradigmaverschuivingen, gesmeed 

door kritieke momenten, geheugencrises en culturele revoluties, maar is eigenlijk veel meer 

cumulatief”.  

 

Pollmann begint met persoonlijke herinneringen, vita’s en de redenen waarom het werd 

geproduceerd. Ze kijkt naar waarom persoonlijke herinneringen belangrijk waren voor 

vroegmoderne mensen en wat zij dachten dat ze gedenkwaardig waren. Familieherinneringen 

waren om verschillende redenen cruciaal. Het was van vitaal belang om legitimiteit aan te tonen 

in een wereld waar dit belangrijk was in termen van juridische en sociale status. Het maakte 

ook deel uit van de religieuze cultuur van die tijd, omdat gebeden voor de ziel na de dood in 

grote mate afhankelijk waren van de gezinsherdenking van de minderden. Pollmann beoordeelt 

verschillende belangrijke debatten op het gebied van levensverhalen en vroege moderniteit. Ten 

eerste roept ze de vraag op van de schepping van het individu en de veronderstelling dat 

vroegmoderne mensen eerder een collectief dan een individualistisch zelfbeeld hadden. Ze 

verwerpt deze canard effectief door het voorbeeldige doel van het vroege moderne leven te 

beschrijven. In plaats van een gebrek aan innerlijk individualisme aan te tonen, dienden 

premoderne memoires gewoon een ander doel dan hun moderne tegenhangers. Terwijl moderne 

memoires vanaf Rousseau vaak de neiging hadden zich te concentreren op de ontwikkeling van 
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een uniek zelf in emotionele en morele zin, werd het vroege moderne leven schrijven over het 

algemeen geschreven om de gevolgen van menselijk gedrag en de manieren waarop goddelijke 

voorzienigheid in het leven van mensen tussenbeide kwam aan te tonen. Dus terwijl in beide 

periodes een leven als een reis kon worden beschouwd, was dit voor moderne memoires een 

reis naar zelfrealisatie, terwijl het in vroegmoderne autobiografische geschriften een archetype 

van een bedevaart was. Pollmann stelt het idee van sociale en culturele “scripts” centraal, 

waarin het doel het tegenovergestelde was van originaliteit – het was om aan de verwachtingen 

te voldoen en anderen ervaringen te bieden om van te leren. 

 

Ten tweede benadrukt ze het belang van lichamen in het vroege moderne leven. De focus op 

externe effecten heeft menig wetenschapper gefrustreerd die op zoek was naar persoonlijke 

inzichten en emotionele inhoud in premoderne autobiografieën. Maar het had ook een doel. De 

heersende theorie van de humor, en de daaruit voortvloeiende link tussen mentale en fysieke 

symptomen, maakte het logisch om fysieke externe effecten in memoires te bespreken. Zoals 

Pollman stelt dat in een cultuur die emotionele verandering als een fysiek proces beschouwde, 

was de beslissing om herinneringen te structureren rond de lichaamstoestand een voor de hand 

liggende keuze. Hoofdstuk twee is een interessante discussie over het ontstaan en de impact 

van historisch bewustzijn. Pollmann ontleedt en bekritiseert argumenten over de vervanging 

van synchrone of analoge concepties van geschiedenis door een besef van het verschil tussen 

verleden en heden, en verandering in de tijd. In plaats van een lineair proces van de 

ontwikkeling van historisch bewustzijn voor te stellen, beweert Pollmann overtuigend dat 

vroegmoderne Europeanen opzettelijk anachronismen gebruikten als een retorische lens om het 

heden te analyseren. Ze waren zich bewust van het verschil tussen verleden en heden en waren 

inderdaad goed in staat deze veranderingen in beeld te brengen en onder de loep te nemen. De 

twee vormen van geschiedenis bestonden daarom samen en hadden verschillende doelen. Als 

een correctie op het conventionele verhaal van Keith Thomas, Eric Hobsbawm, Peter Burke en 

hun erfgenamen, is dit heel logisch.  

 

In hoofdstuk drie gaat Pollmann verder in op de rol van gewoonte in het vroegmoderne Europa. 

Ze onderzoekt hoe gebruik kan worden gebruikt om autoriteit uit te dagen of te bevestigen, met 

voorbeelden uit Engeland, de Lage Landen en Duitsland. Ze benadrukt terecht het gebruik van 

gewoonten door individuen of groepen van bescheiden aandelen, hoewel dit wordt verklaard 

met een mate van opwinding die verrassend zou zijn voor veel sociale historici die hebben 

gewerkt met kwesties zoals eigendom of grensgeschillen. Pollmann onderzoekt ook hoe en 

waarom de status van het gebruik in de periode 1500 tot 1800 veranderde. De rol van codificatie 

was bijzonder belangrijk. Zoals Pollmann overtuigend betoogt, beroofde codificatie het van zijn 

kernflexibiliteit en maakte het na verloop van tijd minder dominant. Haar beschrijving van het 

proces van het delegitimiseren van gewoonten is dwingend en de negatieve impact van 

intellectuele bewegingen zoals humanisme en antiquarisme, evenals ideeën over culturele 

hiërarchie, wordt onthuld. Het samenbrengen van zulke uiteenlopende en complexe strengen 

van intellectuele, religieuze en sociale geschiedenis is een van de grootste prestaties van het 

boek, en het wordt met name in dit hoofdstuk tentoongesteld. Hoofdstuk vier bespreekt de rol 

van geheugen in imagined communities. Pollmann betwist de beweringen van modernistische 

historici dat nationale geheugenculturen pas ontstonden vanaf ongeveer 1800. Recente 

ontdekkingen over het samenspel van schrift, mondeling en gedrukt materiaal, en de daaruit 

voortvloeiende verspreiding van nieuws en ideeën, hebben veel gedaan om de indruk te wekken 

dat alleen geletterde elites zelfs een nationale cultuur konden bedenken. Pollmann onderzoekt 

hier interacties tussen levendige lokale herinneringen en nationale of proto-nationale 

geheugenculturen. Sommige van deze lokale geheugenculturen draaiden rond religie, zoals het 

“Sacrament of Miracle” in Brussel en “Miracle of the Keys” van Poitiers. Ze werden gebruikt 
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om het prestige van steden over te brengen, om de kracht van haar religieuze toewijding te 

benadrukken, of om de stad in een grotere wereld van dynastie of natie te positioneren zonder 

haar eigen identiteit te verliezen. Seculiere tradities bestonden ook, met name in stedelijke 

gebieden. Eeden, processies, herdenkingen en feesten maakten allemaal deel uit van de 

stedelijke geheugenpraktijken. Pollmann gebruikt een voorbeeld uit de Lage Landen om aan te 

tonen hoe lokale geheugenculturen nationaal kunnen worden en traceert hoe herdenkingen van 

lijden in het beleg van Leiden, gericht werden op gemeentelijk slachtofferschap, als een manier 

om lokale divisies te genezen na het beleg. Dit slachtofferschap werd onderdeel van een breder 

thema in de publieke geheugencultuur van de Nederlandse Republiek en herinneringen aan 

Spaanse wreedheid werden gebruikt om eenheid te brengen in het aangezicht van pogingen om 

vrede met Spanje te zoeken. Pollmann stelt dat, in plaats van lokale en nationale 

geheugenculturen te beschouwen als onderdeel van een lineaire progressie, ze eigenlijk 

“onderling verbonden wijzen van denken over het collectieve verleden” waren. Transnationale 

herinneringen kunnen lokale geheugenculturen versterken en lokale herinneringen kunnen 

nationale doeleinden dienen. 

 

In hoofdstuk vijf gaat Pollmann verder in op mythe en legende, hun co-existentie met 

“geschiedenis” en hun relatie met vroegmoderne geheugenpraktijken. Terwijl eerdere 

generaties van wetenschappers mythe en geschiedenis als wederzijds exclusief beschouwden, 

erkennen moderne historici en sociale wetenschappers hun co-existentie. Bovendien realiseren 

ze zich nu de rol van mythe in het sociale geheugen. Pollmann beschrijft met behulp van 

meeslepende voorbeelden zoals het Dordrechts verhaal van de baby, de kat en de wieg wat 

nodig was om een mythe te laten overleven en te geloven. Het moest historisch worden ingelijst, 

of worden ondersteund door materieel bewijs. Het moest zich in een tijd of plaats afspelen, 

ruimtelijk afgebakend zijn en een getuige hebben. De vroegmoderne mythe hielp ook om 

historische herinneringen in stand te houden, toen het gebruik van mythische elementen een 

bevredigend verhaal opleverde en ervoor zorgde dat een historische claim bleef bestaan. Aldus 

ondersteunden mythe en geschiedenis elkaar, en geheugenpraktijken hielpen bij het 

overbrengen van bewijs voor beide. Zo creëerden orale traditie, gedrukte verhalen en objecten 

samen een verhaal dat zowel profiteert van een transcendente boodschap als van een schijn van 

historische plausibiliteit. Pollman onthult de rol van wetenschappers bij het in stand houden en 

versterken van mythen, of het proberen om een mythe historisch te bewijzen, of een verhaal 

probeert te verdrijven. 

 

Hoofdstuk zes kijkt naar opzettelijk vergeten, of de pogingen om vergetelheid op te leggen. 

Daarin kijkt Pollmann naar de doelen van dergelijke daden en vraagt of ze ooit zouden kunnen 

functioneren als een succesvolle strategie voor vredeshandhaving. Ze onderzoekt de Franse 

godsdienstoorlogen, de Nederlandse opstand en de Engelse burgeroorlogen en bespreekt 

vergetelheidsclausules en de redenen daarvoor. Ze stelt voor dat vergetelheid populair bleef 

omdat het geheugen zo krachtig was. Publieke herdenking moest worden beheerd, zodat 

toekomstig conflict kon worden vermeden. Haar gekozen casestudies tonen aan dat dergelijke 

vergetelheidsclausules niet verhinderden dat betwiste gebeurtenissen werden herdacht, en dat 

mensen manieren vonden om de vergetelheidsclausules te omzeilen. Onder verwijzing naar 

Ross Poole, beweert Pollmann dat dit het punt van dergelijke vergetelheid mist. Ze waren er 

om actie in het heden te voorkomen, in plaats van mensen te vragen kennis van het verleden te 

ontkennen. Dergelijke handelingen zeggen dat gebeurtenissen uit het verleden niet worden 

erkend als een legitieme reden voor actie in het heden; ze zijn verleden tijd. Hierdoor konden 

samenlevingen de continuïteit herstellen die in de vroegmoderne tijd zo werd gewaardeerd. In 

een wereld waar gewoonte, traditie en het verleden zo belangrijk waren, was dit een redelijke 

strategie. Zoals Pollmann overtuigend afwijst, verklaart het ook waarom ze buiten gebruik 
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raakten – de Europese wereld veranderde en het gebruik uit de gratie raakte. Daden van 

vergetelheid hadden geen zin toen verandering, moderniteit, nieuwheid en vooruitgang boven 

de traditie werden gesteld. 

 

Het laatste hoofdstuk van Pollmann gaat over de manieren waarop vroege moderne Europese 

mensen geweld herinnerden, in lokale, nationale en kosmopolitische zin. Lijden aan fysiek 

geweld, seksueel geweld of de vernietiging van eigendommen was beschamend. 

Gebeurtenissen werden vastgelegd en beschreven, maar zonder de emotionele inhoud die 

tegenwoordig veel vaker voorkomt. Beschrijvingen van materiële verliezen zouden als een 

vorm van herdenking kunnen dienen, maar anders is het overleven van bewijs van persoonlijke 

reflecties op lijden schaars. Pollmann voert het argument aan dat dit kwam omdat 

vroegmoderne mensen de herinneringen, waar mogelijk, neigden om de herinneringen als 

zinvol of positief te herformuleren. Provitalisme was hierin cruciaal – Gods genade was 

verantwoordelijk voor interventies in menselijke aangelegenheden, of het nu gaat om overleven 

in oorlog of pest. Hij strafte degenen die zondig waren en redde degenen die dat niet waren. 

Ten slotte introduceert Pollmann de term “kosmopolitisch geheugen” naar Daniel Levy en 

Nathaniel Sznaider als een manier om de interactie tussen lokale ervaringen en wereldwijde 

problemen te interpreteren.  

 

In veel opzichten is Memory in Early Modern Europe een opmerkelijke prestatie. Pollmann 

weerlegt een aantal tamelijk diepgewortelde historiografische opvattingen en snijdt daarbij een 

stelling van continuïteit en verandering, gelijktijdige concepten uit het verleden in plaats van 

een lineair verhaal dat leidt van mythe naar geschiedenis. Daarnaast had ik echter meer aandacht 

voor rituelen willen zien, aangezien er veel over patronen en gebruiken wordt gesproken. 

Specifiek de Ritual Studies, die net als de Memory Studies interdisciplinair van aard zijn en 

ook met geheugenculturen en verleden omgaan. Concluderend is dit een zeer helder geschreven 

boek, waarin moderne nieuwe toepassingen als (Cultural) Memory Studies op een goede manier 

zijn toegepast in vroegmodern Europa. 

 

Verder lezen 

Paul Post, ‘Ritual Studies’, in: Oxford Research Encyclopedia of Religion (Oxford University 

Press 2015) 1-23. 

  

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/7736278/Ritual_StudiesORER2015.pdf
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(Recensie) Bettine Siertsema, Diamantkinderen. Amsterdamse Diamantjoden en de Holocaust 

(Uitgeverij Verbum 2020). ISBN 9789493028340, 224 pp. €24,50 

Mark Beumer 

 

Uit dit fascinerende boek van Bettine 

Siertsema blijkt dat een bepaalde groep Joden 

werd vrijgesteld van doorvoer naar een 

concentratie- dan wel vernietigingskamp, 

omdat de Duitsers tijdens de Tweede 

Wereldoorlog het plan hadden opgevat, om 

een eigen diamantindustrie op te zetten. 

 

In elf hoofdstukken, voorzien van inleiding, 

personenlijst, dankwoord en bibliografie, 

beschrijft de auteur deze interessante en 

weinig bekende geschiedenis van de 

Holocaust in Nederland. 

 

De informatie is verkregen van de inmiddels 

groot geworden door middel van oral history, 

hier in de vorm van video-interviews, waarbij 

de auteur terecht direct opmerkt welke 

problemen oral history heeft, namelijk de 

vraag van betrouwbaarheid en 

toegankelijkheid. Toch sluit deze manier van 

geschiedschrijving bij aan de zogenaamde 

cultural turn in de geschiedschrijving rondom 

de Tweede Wereldoorlog, die sinds enkele 

jaren in zwang is.  

 

Een bepaalde groep Joden kon door het verkrijgen van een zogenaamde Sperre vrijstelling 

krijgen van deportatie. De Joden hebben een lange geschiedenis als diamantairs sinds de 16e 

eeuw, wat te maken had met het feit dat handenarbeid niet in een gilde was georganiseerd. Deze 

lange staat van dienst zorgde ervoor dat Joden ook hier als stereotiep werden ingezet. De 

Duitsers wilden namelijk zo gewonde en gehandicapte soldaten werkgelegenheid bieden naar 

Frans model. Daarnaast was diamant goed materiaal voor de vervaardiging van onder andere 

wapens en vliegtuigen. De Duitsers wilden daarom alle diamanten in bezit hebben, wat ertoe 

leidde om op 16 april 1942 de diamantbeurs op het Weesperplein te overvallen. Joodse 

handelaren die hun voorraad vrijwillig afstonden, kregen die befaamde Sperre, waardoor zij 

voorlopig in Amsterdam konden blijven wonen. Het ging om circa 800 mensen en hun naaste 

familie, dus circa 2000 Joden. Het document zorgde er ook voor dat het gezin Engelander, dat 

per ongeluk in Auschwitz terecht kwam, een dag later weer terug naar Westerbork werd 

gestuurd. Aan de andere kant namen sommige leden van een familie het hun vader kwalijk, dat 

hij zo vast hield aan deze schijnbescherming. 

 

Uiteindelijk werden ook deze Diamantjoden naar Westerbork, Bergen-Belsen of Vught 

gestuurd, die in de Hollandse Schouwburg waren opgesloten. Toen dit plan mislukte, werd men 

naar andere kampen gestuurd, waardoor de kinderen onbeschermd achterbleven. Door de Pools-

Joodse reddende beschermengel Schwester Luba Tryszynska zijn de meeste kinderen gered van 

de dood, alhoewel sommigen door ziekte of uitputting na de bevrijding alsnog stierven. In 
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Bergen-Belsen hoefden de Diamantjoden geen zware dwangarbeid te verrichten. Helaas werden 

zij ook zij naar andere kampen gedeporteerd, zoals Sachsenhausen, Neuengamme en 

Auschwitz. Naast Schwester Luba heeft ook het Rode Kruis nog een aantal vrouwen gered, 

dankzij de bemiddeling van de Zweedse graaf Folke Bernadotte. De kinderen werden getroffen 

door tyfus, difterie en een steeds groter wordend voedseltekort. De kinderen hadden daarnaast 

last van luizen. Wanneer men douchen, moest men ’s nachts tien minuten lopen. 

 

Ondanks de bezetting, laat het boek ook een meer genuanceerd beeld zien. Zo is duidelijk dat 

een Duitse SS-er Luba hielp met het met bij elkaar scharrelen van voedsel, door Luba geholpen 

werd om te vluchten in burgerkleren, toen het kamp bevrijd werd. De Britse soldaten waren 

zeer geschrokken van wat zij in de kampen aantroffen. Daarnaast hebben veel Joden wraak op 

de Duitsers genomen, wat natuurlijk zeer begrijpelijk is.  

 

Wat schrijnend is, is dat Luba zo koel door de Nederlandse overheid werd behandeld. Volgens 

Luba zelf had dat met de taalbarrière te maken, omdat men haar later een huis aanbood, waar 

ze voor de rest van haar leven gratis kon wonen. Ze sloeg het aanbod echter af en ging terug 

naar Bergen-Belsen, om daar de rest van de verweesde kinderen van andere nationaliteiten te 

helpen. Afscheid nemen van de kinderen viel haar natuurlijk zwaar. Een van die kinderen was 

Robbie Engelander, die na de oorlog bij zijn vader moest gaan wonen en diens nieuwe vrouw, 

die veel liever voor hem was, dan zijn eigen moeder. Toen hij bij zijn vader uit de kast kwam, 

werd hij geslagen. Hij moest verplicht hormooninjecties ondergaan bij een arts, die hem 

misbruikte. Pas veel later zag zijn vader zijn fouten in. Robby heeft uiteindelijk de betreffende 

arts aangeklaagd en nadat Robby zijn partner Ton Zevenhuizen aan vader voorstelde, bleken 

zij goed met elkaar overweg te kunnen. Uiteindelijk was hij de enige die hem mocht wassen. 

 

Concluderend is dit een zeer helder en goed geschreven boek, waarbij oral history op een goede 

manier is ingezet, ondanks de vraag men zich alles correct herinnert. De kwestie Diamantjoden 

was bij deze recensent, die ook historicus is, onbekend en wellicht geldt dat ook voor anderen. 

Het nuanceert ons beeld van de Tweede Wereldoorlog en hoe interpersoonlijk verkeer eraan 

toe ging en waar soms stereotiepe beelden van bijvoorbeeld Duitse soldaten, afwijkt van de 

norm. Schwester Luba bleef na de oorlog helaas geestelijk nog steeds in het kamp leven en 

vond dat ze zo weinig waardering had gekregen, voor wat zij heeft gedaan. Hopelijk zal dit ooit 

nog worden rechtgezet. 

 

Tot slot wordt opgemerkt dat het gebruik van oral history na de Tweede Wereldoorlog een meer 

geaccepteerde vorm van historiografie is geworden, waarbij zich sinds het einde van de 20e 

eeuw een nieuwe discipline heeft ontwikkeld, die van de Memory Studies, waaraan ook 

psychologie, psychiatrie, culturele antropologie, sociologie en nog andere wetenschappen hun 

bijdrage leveren. Ook het platform van de Ritual Studies heeft een sterke connectie met de 

Memory Studies, specifiek Cultural Memory Studies, die beiden omgaan met 

herinneringscultuur en omgaan met het verleden, vanuit een interdisciplinair perspectief.  

 

Afsluitend raad ik dit boek ten zeerste aan voor ieder die is geïnteresseerd in Diamantkinderen- 

en Joden alsook oral history, Memory Studies en Ritual Studies. 

 

Verder lezen 

Paul Post, ‘Ritual Studies’, in: Oxford Research Encyclopedia of Religion (Oxford University 

Press 2015). DOI: 10.1093/acrefore/9780199340378.013.21 

Marloes Hülsken, Project Oral history in de klas – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

  

https://blog3.han.nl/oralhistory/
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(Recensie) Joris Vandendriessche, Medical societies and scientific culture in nineteenth century 

Belgium (Manchester University Press 2018). ISBN 9781526133205, pp. 317, €94,00. 

Leo van Bergen 

 

Medical societies and scientific culture in 

nineteenth-century Belgium van de jonge, 

Belgische historicus Joris Vandendriessche is 

geen spannend boek.  

Het gaat niet over dappere artsen en 

onversaagde verpleegkundigen die tegen allerlei 

tegenspoed in blijven strijden voor het heil van 

hun patiënten. Het gaat niet over baanbrekende 

medische ontdekkingen gedaan door 

hyperintelligente medici die weinig meer dan 

twee uur per etmaal slapen omdat ze hun 

onderzoek belangrijker vinden dan hun eigen 

gezondheid of het wel en wee van hun naasten. 

Nee, zo’n boek is het niet. Medical societies and 

scientific culture in nineteenth-century Belgium is 

daarentegen wel een zeer belangrijk en zeer 

interessant boek omdat het de ontwikkeling van 

de medisch-wetenschappelijke context schetst 

waarin al dat spannende heeft kunnen 

plaatshebben. 

Zeker, een deel daarvan is bepaald door 

typisch Belgische omstandigheden (jonge staat; 

tweetalig, waarvan de ene taal, het Nederlands, 

lange tijd ten achter werd gesteld bij de andere, 

het Frans). Veel andere aspecten echter zullen, 

zoals Vandendriessche ook schrijft in zijn 

conclusie, in een of andere vorm ook 

internationaal te ontwaren zijn geweest, zoals de ontwikkeling van plaatselijke, algemene 

medische clubs naar specialistische, landelijke verenigingen, al geeft hij daarvoor mijns inziens 

wat weinig bewijzen in het boek zelf. Het zal onder het kopje ‘nader onderzoek gewenst’ vallen. 

Die verenigingen – die een gat in de medisch-historische kennis zijn - vormen de hoofdmoot 

van zijn onderzoek. In zeven hoofdstukken stelt hij vragen als: hoe werden ze opgezet; wie 

mochten er lid worden; hoe verliep de ballotage; hoe werd de kennis aan de man (en enkele 

vrouw) gebracht? En met name: hoe en waarom veranderde al dit door de eeuw heen, waarbij 

veel attentie uitgaat naar de verhouding tussen wetenschap en maatschappij.  

Nauwgezet volgt Vandendriessche de debatten (en niet altijd volledig wetenschappelijk 

te verklaren ruzies) die al die veranderingen in gang hebben gezet en er ook weer het gevolg 

van waren, zoals het veranderen van de status van algemeen arts die langzaam maar zeker werd 

overvleugeld door die van de specialist. Dit had weer gevolgen voor de aard van de medische 

tijdschriften en het wetenschappelijke gehalte van de artikelen die erin werden geplaatst. 

Daarbij is uiteraard de grootste en verstrekkende verandering – algemeen maatschappelijk, 

maar zeker voor de medische clubs en medische cultuur – de overgang van debat en boeken en 

studie naar laboratorium en experiment als grondslag voor ware medische kennis. 

 

Kortom: een fraai boek van een onderzoeker van wie op grond hiervan nog veel moois te 

verwachten valt  
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(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Engels-Nederlandse oorlogen door een zee van bloed 

in de Gouden Eeuw 1652|1674 (WalburgPers 2016). ISBN 9789462491052, 192 pp. €19,95. 

Mark Beumer 

 

This book is the second book in a series 

on wars in Europe that determined the 

course of history. The authors Anne 

Doedens and Liek Mulder compiled the 

book, with Doedens providing mainly 

scientific and professional insights. Liek 

Mulder was mainly about form and 

language and brought the texts back to 

readable proportions. Jan Houter gave 

advice. 

 

The book is about the three wars with 

England in the seventeenth century. 'New 

to this book is that it fits in with a 

somewhat new way of looking at these 

wars and the important role that the 

Wadden Islands play in this. The trip to 

Chatham in 1666 was the cause of the 

disaster on the Vlie, where 170 ships were 

burned. In this book the journey to 

Chatham is linked for the first time to that 

disaster. Everyone thinks that De Ruyter 

sailed over the chain in the Thames, but 

so did Admiral Van Ghent, founder of the 

Marine Corps in 1665. He was the first 

commander of the Corps and is buried in 

the Dom Church of Utrecht. 

 

The book contains more background information than in the history books. It contains around 

twenty images of pen paintings by father and son Van de Velde, which they made between 1640 

and 1690. They accurately recorded the events during these wars. The old Van de Velde had a 

family relationship with Vlieland. The book was presented on Friday 20 May in Den Helder to 

the Naval Commander Rob Verkerk, who is also lieutenant general of the Marines. He is also 

present on Vlieland and Terschelling on August 19 and 20 at the official commemoration of the 

disaster in 1666. A book about Vlieland in a revised form is published at Flevodruk with a lot 

of new material. "For the enthusiast we make a facsimile of 250 copies with the story of Pastor 

Den Heussen’s book about the disaster of 1666. It is a numbered edition printed on old paper," 

says Anne Doedens. 

 

In the early 1600s, the Dutch, while continuing to fight the Eighty Years War with the Catholic 

Habsburgs, also began to carry out long-distance exploration by sea. The Dutch innovation in 

the trading of shares in a joint-stock company allowed them to finance expeditions with stock 

subscriptions sold in the United Provinces and in London. They founded colonies in North 

America, India, and Indonesia (the Spice Islands). They also enjoyed continued success in 

privateering — in 1628 Admiral Piet Heyn became the only commander to successfully capture 

a large Spanish treasure fleet. With the many long voyages by Dutch East India men, their 
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society built an officer class and institutional knowledge that would later be replicated in 

England, principally by the East India Company. 

 

By the middle of the 17th century, the Dutch had largely replaced the Portuguese as the main 

European traders in Asia. In particular, by taking over most of Portugal's trading posts in the 

East Indies, the Dutch gained control over the hugely profitable trade in spices. This coincided 

with the enormous growth of the Dutch merchant fleet, made possible by the cheap mass 

production of the fluyt sailing ship types. Soon the Dutch had Europe's largest mercantile fleet, 

with more merchant ships than all other nations combined, and possessed a dominant position 

in European (especially Baltic) trade, as well as further afield. In 1648 the United Provinces 

concluded the Peace of Münster with Spain. Due to the division of powers in the Dutch 

Republic, the army and navy were the main base of power of the Stadtholder, although the 

budget allocated to them was set by the States General. With the arrival of peace, the States-

General decided to decommission most of the Dutch military. This led to conflict between the 

major Dutch cities and the new Stadtholder, William II of Orange, bringing the Republic to the 

brink of civil war. The Stadtholder’s unexpected death in 1650 only added to the political 

tensions. 

 

This book is very important to understand to Dutch history from a marine context, which played 

an important role during the Spanish occupation of the Republic. It is well written with a clear 

focus.  
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(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Zesdaagse Oorlog. De Israëlische ‘herschepping’ 

van het Midden-Oosten en Nederland Juni 1967 (WalburgPers 2017). ISBN 9789462491861, 

192 pp. €19,95. 

Mark Beumer 

 

The Six Day War lasted briefly, from 5 to 

10 June 1967, but has had long-term 

consequences for world politics. In short, 

the war went like this: Israel defeated its 

Arab neighbors Egypt, Jordan and Syria 

and quadrupled its territory. Israel 

deployed around 100,000 soldiers in the 

battle and its opponents around 240,000 

men. In the book by Anne Doedens and 

Liek Mulder, Zesdaagse Oorlog, we read 

in detail what the causes, the course and 

the consequences of the Six Day War 

were for the Middle East and, more 

broadly, for the whole world politics. 

 

There were several causes that led to the 

Sixth Day War, of which the so-called 

Water War (1964-1965) was an important 

one. The Water War consisted of a series 

of clashes between Israel and some 

neighboring countries, which began after 

Arabs decided to “dehydrate” the Jordan 

River by damming the Hasbani and 

Banias supply rivers and diverting the 

water to Lebanon and Jordan. In 

particular from the beginning of 1965, the 

Israelis started bombarding the project 

with artillery fire and tanks. Later Israel 

also launched air strikes. As a result, the 

“Syrian water plan” as the authors call it failed. Syria has been in the region since 1963 - when 

the Alevi Ba'ath party came to power, which had been helped by the Soviet Union - in pursuit 

of a single Arab state. To curb the divisions in their own country, between the ruling Alevis and 

the large group of Sunnis, Syria turned its attention to Israel. 

 

Israel also had to contend with Al-Fatah (officially established on October 10, 1959 in Kuwait), 

under Yasser Arafat (1929-2004), which aimed to fight Israel and “liberate Palestine from the 

Jews.” At the beginning of 1965, Al-Fatah – which became part of the PLO founded in 1964 – 

began firing rockets at Israel. In addition to the Water War, and Al-Fatah & PLO, another major 

cause of the Six Day War was the Suez crisis in the fall of 1956. Then England, France, and 

Israel attacked Egypt and occupied the Sinai desert and the Gaza Strip (until 1957). This in 

response to the nationalization of the Suez Canal by the second Egyptian president Gamal Abdel 

Nasser (1918-1970). Since the Suez crisis, there was widespread mistrust between Egypt and 

Israel. After and alongside their analysis of the causes of the Six Day War, Dedens and Mulder 

deal with their Six Day War, June 1967. The Israeli “re-creation” of the Middle East under more 

the relationship between Israel and its neighboring countries from 1948-1967 in a broader sense, 
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the mutual military relations, the plans for attack, the fighting in the Sinai desert, the war in 

Jordan and the defeat of Egypt. Interesting in the context of the Six Day War is the question – 

a theme that is not covered in many publications on the Six Day War – what role the presumed 

possession of a nuclear weapon by Israel (the country has never confirmed) played in the 

emergence of the Six Day War. In any case, Cold War tensions played a role and the rumours 

about an Israeli atomic bomb in neighboring countries led to fear and plans for a preventive 

war. On Sunday, June 4, 1967, the Israeli government decided that the next day at 7.10 a.m. an 

attack would take place on Egypt (Operation Moked – “Fire Point”), which became primarily 

a land and air war (the navy played a minor role). Jordan was warned on June 5 to stay aloof, 

which the country ultimately did not do. 

 

Thanks to espionage, the Israelis knew exactly where the Egyptian bases and military airports 

were. Via a squadron of approximately 200 Israeli combat aircraft (fighter jets and bombers), 

which departed around 7.30 am and flew at a maximum height of 15 meters to evade the 

Egyptian radar system, the air force eliminated six military air bases within 45 minutes of the 

start of the first air strike and 204 Egyptian aircraft. In a second wave of air raids, around 9:30 

am, Israel attacked fourteen Egyptian bases and destroyed another hundred aircraft. With this, 

within almost two hours, almost the entire Egyptian air force was rendered harmless. Because 

the Israelis had bombarded the landing and take-off runways in Egypt with so-called dibber 

bombs (rocket-delayed explosives, which burst into concrete and then explode), these had 

become unusable and Egyptian combat aircraft could no longer take off. 

 

The Six Day War cost the lives of an estimated 12,000 to 13,000 soldiers. Egypt had 10,000 to 

15,000 dead and injured, Israel 776 dead and more than 4,500 injured, Jordan 700 dead and 

6,000 injured and Syria 450 dead and 2,000 injured. In addition to this human suffering, the 

war had major consequences in the longer term. Because Israel held on to the occupied 

territories in Palestine, the country in the Middle East became isolated. The Arab countries 

united and worked more closely together after the Six Day War than ever before. Another 

consequence was that as a result of the manifestation of Israel as a superpower in the Middle 

East, Zionism received a strong impulse worldwide and a migration flow started. No less than 

100,000 Russian Jews decided to settle in Israel, also because of communism in the Soviet 

Union. 60,000 American Jews also emigrated to Israel in the years 1967-1973; of whom 

thousands later returned to the United States. 

 

In conclusion this book is very important for our knowledge about the Sixth Day War, 

especially for current day debate about Judaism and Zionism in an long time haunting area.  
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(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Slag in de Javazee 1941-1942. Oorlog tussen Japan 

en Nederland (WalburgPers 2017). ISBN 9789462491380, 208 pp. €21,50 

Mark Beumer 

 

On 27 and 28 February 2017 it will 

be exactly 75 years ago that the Battle 

of the Java Sea took place. This battle 

was fought between the defense fleet 

of the Allies and the warships of the 

Japanese attack fleet with the use of 

the Dutch East Indies in general and 

Java in particular. The allied ships 

were under operational command of 

the Dutch schout-by-night Karel 

Doorman. Although the war fleets of 

the warring parties were more or less 

equivalent in numbers and types of 

ships and tonnage, the Allies were no 

match for the Japanese. This was 

partly due to the fact that 

communication between the Dutch, 

Americans, British and Australians 

was not optimal, but also because the 

allied crews were close to exhaustion 

after days and nights of patrols. In 

addition, the Japanese were equipped 

with ultra-modern long-range 

torpedoes and more guns and, unlike their opponents, they had adequate air coverage and 

reconnaissance. 

 

Slag in de Javazee is certainly not the first book about this battle that has been so disastrous for 

the Royal Netherlands Navy, but the publication is well-timed. The subject is again very topical. 

This is because just a few months ago all the relatives of the casualties of this battle, (former) 

naval people and all other maritime interested people were startled by the reports that the wrecks 

of the sunk ships were 'salvaged' by criminals eager for money. This despite the fact that the 

ships were recognized sailor graves. Moreover, as said, the 75th anniversary of the battle is 

coming. Slag in de Javazee is a book from the Oorlogsdossiers.  

 

That both authors are experienced historians is clear from how Slag in de Javazee is structured. 

The first chapters are occupied by the history of the naval battle in which both the history of 

the colonial empire of the Netherlands and that of the Empire of Japan are explained. This 

makes the reader perfectly capable of seeing the battle in the right historical context from both 

a Japanese and an Allied point of view. Extensive attention is also paid to the entire, albeit short, 

war between the Netherlands and Japan, which already started on 8 December 1941. This makes 

the Japanese actions and superiority and the why of the collapse of the Allied squadron clear. 

It will also appear that Dutch interests were subordinate to the allies and that the attitude and 

action of the Americans and the British intensified the catastrophe. Moreover, the authors do 

not hesitate to call into question the motivation of the Dutch naval leadership to track down and 

attack the supreme Japanese fleet at all costs. 
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From a historical point of view, there is nothing wrong with Slag in de Javazee and many 

readers will learn a lot from it. However, it seems that the authors do not have much affinity 

with the military-maritime part of the subject. This is evident from certain, perhaps 

unremarkable, spellings for the layman and the complete absence of maritime expressions. For 

example, the article is very consistently placed before ship's names. This is correct if the name 

is mentioned without the prefix Hr.Ms., but not in combination with it. Place the word de for 

once for each own name in any sentence, this can be very disturbing. In addition, people 

sometimes stumble over types of ships and, for example, cruisers, warships and destroyers are 

listed indiscriminately in a single sentence. Apart from these flaws, Slag in de Javazee is 

certainly worth reading and the book can act as a tribute to the more than 2,000 Allied soldiers, 

of which more than 900 Dutch, who fell during the naval battle. The naval battle that still counts 

as the heaviest battle ever dealt to the Royal Netherlands Navy. 

 

The Netherlands was the third colonial power in Asia, but we had an army and a fleet that 

absolutely did not match. There were good ties with Japan, but things went wrong in the 1930s. 

We reduced the supply of oil when Hitler and Japan started working together. The Battle of the 

Java Sea has always been seen as no chance, which is why Karel Doorman perished. We have 

lost a great deal by becoming subordinate to English interests. The Japanese fleet was very 

strong, but the Dutch Submarine Service has driven many tons of Japanese ships to the 

basement. Karel Doorman had to experience that he did not get air cover when the big battle 

took place in the Java Sea. In fact, the moment the Japanese and the Dutch came into conflict 

with each other, American planes flew over the war fleet and left Karel Doorman to his fate. 

Australians have reasonably supported us.  

 

In conclusion, this book is a welcome additive to the historiography about this very important 

subject. Indonesian history is becoming more relevant, which already shows in secondary 

history education and in scientific research and publications, like to colonial war The 

Netherlands had with Indonesia since 1945. 
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(Review) Anne Doedens en Liek Mulder, Krimoorlog. Een vergeten wereldoorlog 1853-1856 

(WalburgPers 2018). ISBN 9789462492417, 192 pp. €19,95. 

Mark Beumer 

 

Part six of the Oorlogsdossiers series is 

about a forgotten war that took place in 

Crimea in the 19th century. Now known 

territory because Russia took it from 

Ukraine in 2014. The similarities 

between 1853 and 2014 are remarkable. 

 

The cause of this war was the 

management of the holy places in 

Palestine (at the time in the hands of the 

Islamic Ottoman Empire). The question 

was: should those places be managed by 

Roman Catholics or by Russian 

Orthodox? The sultan tried to satisfy 

both France, which stood up for the 

Roman Catholics, and Russia. But due 

to the opposing political and economic 

interests of the major powers, a war 

broke out between Russia on the one 

hand and England, France, Turkey and 

(somewhat later) Sardinia on the other. 

The battle initially raged east and west 

of the Black Sea, in (the current) 

Romania and the Caucasus, but moved 

after a major defeat of the Turkish fleet 

to Crimea with Sevastopol as the center. 

The war ended with a defeat of the 

Russian army. 

 

In this war, new technologies were used 

strategically on a large scale for the first time: photography, firearms, railways and fast 

communication lines. They were therefore of crucial importance. The British Army had the new 

Pattern 1853 Enfield rifle barreled rifles, which offered a greater range and more accuracy than 

the smooth-barreled Russian muskets. The British built the Grand Crimean Central Railway 

between Balaklava and Sevastopol in 1855, which ensured supplies to the troops and wounded 

soldiers to be taken away. In this sense one can speak of the first industrialized conflict whose 

expertise was used in subsequent wars such as the American Civil War (1861-1865), the 

Franco-German War (1870-1871) and especially the First World War (1914-1918). 

 

It is also the Florence Nightingale war, which, with good organization, takes care of the 

wounded and sick soldiers. The authors do puncture the “almost canonization” of her. She 

worked with around 50 volunteers, who were a bit in the shadows because of her. And there 

were many more “ladies” active in health care. Russia paid a high price for peace. It had to 

relinquish territory in the Balkans, from which a few years later Romania would arise. The 

provision had far-reaching consequences for the Black Sea and its straits becoming a prohibited 

area for warships. Russia no longer had ice-free ports and, partly as a result, lost the war against 
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Japan a few decades later. There is also a connection with the First World War, because Russia 

continued to strive for a free passage through the straits to the Mediterranean Sea. A vague 

promise by Austria to Russia in 1908 turned out to be a handy move from Austria to get hold 

of Bosnia-Herzegovina. And Russia had not forgotten that in 1914. 

 

The authors describe the events chronologically and pay a lot of attention to the background 

that led to this war. According to England and France, Russia’s geopolitical position of power 

had to come to an end and, in particular, its efforts to expand its territory. The indication of the 

“authors that this was a “world war" seems somewhat exaggerated. By approaching conflicts 

in this way, we would have lost count of world wars for a long time. The shocking number of 

600,000 fatalities is mainly due to illnesses caused by unsanitary conditions in the army camps 

and stupid insights from the generals. The English, for example, had no winter clothing. The 

book contains a series of beautiful colour plates, photos (the Crimean War is the first 

photographed war), a substantial list of bibliographies and a register of names, places and 

events. The maps could have been better. Many names used in the text cannot be found on them. 

And they should have been at the front or back of the book. A separate and fascinating chapter 

is devoted to the Netherlands and the Crimean War, in which the opinion of our former royal 

family, (family of the tsar) will surprise the reader. It is now also becoming clear why so many 

areas in the Netherlands bear the name Crimea and Sevastopol. 

 

The authors conclude the book with the provocative statement that the current Russian policy 

with regard to Crimea should not be judged too quickly. Some historical awareness is 

appropriate. Well, you can have a different opinion about that. 

 

A beautiful book about the forgotten Crimean War. The authors explain what was happening 

there and clearly, perhaps a little too business like. I am looking forward to the next episode in 

this series. 
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(Review) Carolina Lenarduzzi, Katholiek in de Republiek. De belevingswereld van een 

religieuze minderheid 1570-1750 (Vantilt 2018). ISBN 9789460044762, 476 pp. €28,50. 

Mark Beumer 

 

In this beautiful written book, Carolina 

Lenarduzzi describes a religious minority 

during the Dutch Republic. Catholics had 

to keep quiet for two centuries in the 

Republic of the Seven United 

Netherlands. They were allowed to be 

Catholic, but without external religious 

display. About the treatment that Geert 

Wilders now proposes for Muslims in the 

Netherlands. But the blood crept where it 

could not go. Of course, the outer side of 

Catholicism did not disappear. It became 

more important. The Catholics cultivated 

in their own circle exactly what the 

Calvinists detested: relics, crucifixes, 

rosaries, incense, liturgical chants. And 

some Calvinists also secretly felt the 

attraction of typical "papers", such as 

beautiful church music, wonderful events 

and spectacular devils. That is just about 

the conclusion of Carolina Lenarduzzi, 

who obtained her PhD at Leiden 

University on a historical study of the 

everyday culture of Catholics in the 

Republic. 

 

The period that Catholics were restricted 

in expressing their faith began in 1572, 

the year in which the Geuzen took Den 

Briel, and ended around 1795, when 

Catholics were given equal rights. The degree of restriction and oppression varied, because the 

Republic was a union of independent regions, each of which could conduct its own policy in 

the religious field. About the Netherlands is now often said by the Dutch that since the 

seventeenth century there has been a tradition of religious tolerance. “That is the image that we 

like to convey of ourselves,” says Lenarduzzi. “If you look at travel reports from foreigners, 

you see that they are very surprised at how many different religions lived side by side here. So, 

it was certainly special. But in the end, it was not much more than freedom of conscience. You 

were allowed to think what you wanted and you could do more or less what you wanted behind 

the door of your house. But that was of course far too little for Catholics. They needed mass, 

liturgical hymns, and a church adorned with art for all their rituals, such as being baptized, 

confessing, going to communion. All of that was no longer allowed.” From the beginning there 

were small house churches. In an attic, in a basement, in a back room. The government’s policy 

was often to ignore that, usually for a fee. Without that giving any certainty. If you had a schout 

who wanted to be annoying, you couldn’t do much about it. After the Peace of Münster, in 

1648, you see that more is allowed. Then those larger shelters are built.” In the period up to 

1648, the most difficult time for Catholics, there was often a ban on religious gatherings, 
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including private ones. Priests were not allowed to exercise the priesthood. They were taken 

prisoner, deported. Later that changed into a vague tolerance policy for Dutch priests, and 

mainly foreign priests were arrested. Lenarduzzi studied all kinds of ego documents from 

Catholics: diaries, yearbooks, memoirs, autobiographical poems. She also looked at Catholic 

images from that time: paintings, drawings, tiles. First of all, it emerges that a lively “culture of 

remembrance” has arisen. Memories and poems and paintings set out in detail what the interior 

of the churches had looked like. The routes and composition of processions that could no longer 

be held were also meticulously described in poems or other texts. “Everything that was no 

longer allowed, could still be remembered. And could be written or painted as a reminder.” 

 

You could still secretly walk the routes of processions, on your own or with a few people 

together. That happened a lot. Sometimes barefoot. You were not allowed to dress religiously 

in the street, but there was no law that prohibited barefoot. And there was one group that did 

manage to get dressed in Catholic fashion: the “knocking”, women who put their lives in the 

service of the Catholic faith and good works. “Their clothes were so plain, so old-fashioned, 

and deliberately so crumpled and uncoated, that they stood out enormously. These beats thus 

created a Catholic presence on the street. That bothered the Calvinists very much, without being 

able to do much against it. Because those women did nothing that was punishable. “There were 

considerable numbers: a few thousand knocked around in the Republic. Relics were very 

important in Catholicism: pieces of bone or clothing of saints, or for example splinters of the 

cross of Jesus, which were kept in a special place in the church and thereby turned the building 

into a sanctuary. When all churches were expropriated, most relics were quickly brought to 

safety. “Relic saviors” smuggled those things abroad or put them in secret collections in the 

Netherlands. Some relics went from hand to hand during that period.” The meaning of the relics 

changed with that, according to Lenarduzzi. From objects that were inextricably linked to a 

consecrated place (a church), they became objects with a travel history: a story that told 

something about faith, clandestinity and survival. Catholics believed that relics “themselves 

determined where they wanted to be worshiped,” so every journey that made such a relic had 

meaning. 

 

The need for miracles was great. Miracle stories were also great propaganda material. The 

diaries and memoirs regularly tell how some very devout Catholics left a body after death that 

did not dissolve. Sometimes the (Calvinist) government then had a medical examination carried 

out. In one of those research reports, it is found that “the physical body of people [by human 

intervention] has hitherto been partly a part of the full-fledged bewaert “and” that the remainder 

of a jaer, a little more or less, sal vermeulent [rotten] and have perished.” The odor that emerged 

from the corpse in question was described as ‘unpleasant’.” Kleyne Vlieghskens" also appeared 

during the medical examination. Another type of miracle that did well is that of very godly 

people who did not eat for a long time, but remained alive. When such a case occurred among 

Calvinists, a woman who would not have drunk or eaten for sixteen years, a group of Catholics 

went to inspect her. From the way the woman turned her eyes, they immediately saw that there 

was no miracle here: this was a very ordinary case of being possessed by a devil. Devil’s 

expulsions also played a role in the propaganda war between Catholics and Calvinists. 

Lenarduzzi: “The Calvinists had banned exorcism. That was superstition. But ordinary people 

were still very sensitive to the idea that devils and demons could take possession of you. All 

kinds of psychiatric syndromes, which at that time could not be properly explained, were seen 

as the work of a devil or demon.” Catholic priests still did, mostly in secret, devil expulsion. 

Desperate Calvinists sometimes called in such a priest, sometimes openly. “There is a case 

known in Utrecht, around 1615, of a demonic expulsion with an audience there. First a 
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Reformed preacher, who did exorcism against his own church, tried to exorcise a Reformed 

citizen of Utrecht. It did not work. Then a Catholic priest was called in. Then it worked.” 

 

Which Catholic matters were even more attractive to Calvinists? One of the most attractive 

sides of Catholicism was, according to the Catholics themselves, that the Catholic Church was 

a unit without controversy and separation, says Lenarduzzi: And of course, there was that rich 

liturgical tradition of music. Calvinists were only allowed to sing psalms during a service, 

unanimously and very slowly, that sounded terrible. Some Calvinists rebelled against it. Why 

were those externalities (objects, actions, sensory experiences) so important? Lenarduzzi, who 

describes himself as 'secular', also wondered that. In her dissertation she writes: “How could it 

be reconciled for ordinary believers that an eternal, unchangeable God manifested Himself in 

material, while the same objects were by definition subject to decay, and therefore change,” 

Her answer: “I think those things made faith tangible. You can touch a relic, for example. And 

wear it in a holder on your chest. You can feel holy water, you can smell incense. Etcetera. All 

those things bring faith and God very close. In addition, I think they also held on to it so 

strongly, because it was so distinctive: they cultivated what the opposing party rejected.” 

Furthermore, it is clear that all those rituals and symbols represented a certain eternity value for 

Catholics. Those rituals have been performed for centuries, that music has been sung for 

centuries. And not only here, but throughout the international Catholic community, wherever 

in the world. That gave an enormous sense of solidarity with the rest of the Catholic world and 

with the Catholic past. For the Catholics that I have investigated, that was an important part of 

their religious experience. “isn’t that of all times: that people seem to forget that their religious 

symbols are only symbols? Lenarduzzi: “That is our secular look now. At that time, religion 

determined your entire life. That alone made it a very different experience than what a secular 

if I can now get to it. 

 

In conclusion, this dissertation adds a lot of new information about the Catholics, who were 

treated as an unwanted and pagan minority in the Dutch Republic, during the Spanish reign. I 

would therefore advise this book to everyone, interested in the Dutch history of the 16th century, 

with a focus on religion. 

 

Further reading 

 Francis Young, A History of Exorcism in Catholic Christianity (Palgrave Macmillan 2016). 

Johan Otten, Duivelskwartier 1595: heksen, heren en de dood in het vuur (Vantilt 2015). 
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(Recensie) Leo van Bergen, Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde 

1795-1950 (Vantilt 2019). ISBN 9789460044465, 371 pp. €29,50. 

Mark Beumer 

 

In dit boek beschrijft medisch 

historicus Leo van Bergen, de 

ontwikkeling van de Nederlandse 

militaire geneeskunde tussen 1795 en 

1950, waarbij hij vanuit de 

Napoleontische Periode start en via de 

Belgische Opstand, de Eerste en de 

Tweede Wereldoorlog, uiteindelijk 

eindigt bij de Dekolonisatieoorlog in 

Indonesië.  

 

De rode draad die door dit boek loopt, 

is de vraag of een officier van 

gezondheid in conflictsituaties primair 

handelde als militair, of als arts. 

Anders geformuleerd, wordt gekeken 

of men zich als Mars, dan wel 

Hippocrates of Aesculapius gedroeg. 

Hoewel de militair-medische zorg 

integraal deel uitmaakte van de 

oorlogvoering, bleek dit in de praktijk 

veel problematischer dan gedacht. 

 

Het boek bestaat uit een inleiding, elf 

hoofdstukken, conclusie, dankwoord, 

alsook een overzicht van de Leiding 

Geneeskundige Dienst(en) Land- en 

Zeemacht, 1814-1950, een notenapparaat, bibliografie, lijst van afkortingen, persoonsregister 

en een biografie van de auteur. Het boek wordt gedecoreerd door talloze afbeeldingen in zwart-

wit en kleur, tabellen en foto’s van propagandamateriaal. Het boek is tot stand gekomen door 

een afspraak van de auteur met de toenmalige commandant Defensie Gezondheids Organisatie, 

brigadegeneraal-arts Johan de Graaf, die met Van Bergen sprak tijdens het 150-jarige bestaan 

van het Regiment Geneeskundige Troepen in 2019. Na tien minuten liet hij het woord boek 

vallen, waarvan dit het eindresultaat is. Dit onderzoek is ondersteund door het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie, een zelfstandig wetenschappelijk onderzoeks- en 

documentatiecentrum binnen de Nederlandse /Defensie Academie. 

 

In dit onderzoek staat de rol van Militair Geneeskundige Dienst (MGD) centraal. Van Bergen 

heeft ervoor gekozen om eerst de militair-medische stand van zaken rond 1800 en de tijdens en 

na de Slag bij Waterloo in 1815 verleende militair-medische hulp, te beschrijven op basis van 

de literatuur. Vervolgens wordt de 19e eeuw op thematische wijze besproken, waarbij 

deelaspecten als arbeidsomstandigheden, medische problemen en ondersteunende diensten van 

de MGD, zoals brancadiers en Rode Kruis aan bod komen. De 20e eeuw bestaat uit de Eerste 

Wereldoorlog (1914), het Interbellum (1919-1938), de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) en 

de Dekolonisatieoorlog in Indonesië (1950).  
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Dit boek biedt een zeer gedetailleerde geschiedenis van de militair-medische hulpverlening in 

deze periode, maar blijft overal toch goed leesbaar. Dit komt vooral door de korte introducties 

aan het begin van elk hoofdstuk, waarbij aan het einde telkens een nawoord verschijnt. Met dit 

boek wordt een grote leemte in de medische geschiedenis van deze periode gevuld, waarvan de 

auteur terecht opmerkt, dat veel mensen niet weten wat medische geschiedenis inhoudt. 

 

Van Bergen maakt in de inleiding duidelijk dat er twee aannames zijn over de medische zorg 

in de hier geselecteerde periode. Ten eerste zou de medische zorg geen deel uitmaken van de 

strijd en ten tweede dat artsen en verpleegkundigen altijd onbaatzuchtige verdedigers van de 

gezondheid van hun patiënten zouden zijn. Deze aannames dienen te worden onderzocht op 

feitelijkheid en juistheid. De periode 1795-1950 is gekozen vanwege de opkomst en neergang 

van diverse oorlogen, maar ook vanwege de evolutie van primitieve geneeskunde naar meer 

modernere vormen eind 19e eeuw. Vervolgens wordt opgemerkt welke begrenzingen in dit boek 

aanwezig zijn en waarom, gevolgd door drie medische problemen, die steeds zullen terugkeren: 

(1) simulatie, (2) geslachtsziekten en (3) geestesziekten. Hierbij wordt deze problematiek 

breder getrokken dan de fenomenen op zich. 

 

De hoofdvragen die de auteur zich stelt zijn hoe de MGD moest omgaan met de “alledaagse” 

problematiek van een krap budget en de hiermee samenhangende zaken als werving, 

infrastructuur en zorgkwaliteit. Ten tweede is de daar de kwestie van hoe kader en 

ondergeschikten zaken moesten aanpakken als preventie, hygiëne, vaccinatie, simulatie en 

neurologische en venerische aandoeningen. Ten derde is er de vraag hoe het oordeel was van 

de overige militairen over de officieren van gezondheid en ten vierde wordt gevraagd of de 

geneeskundige zorg buiten de oorlog stond – zoals vaak is voorgesteld – met name in de 

beeldvorming over het Rode Kruis – of was zij hiervan een integraal onderdeel. De vijfde vraag 

houdt zich bezig bij wie de (voornaamste) loyaliteit van de militaire artsen lag; bij de 

krijgsmacht en de staat of bij de patiënt? Tenslotte wordt onderzocht hoe de patiënt en zijn 

omgeving of de maatschappij tegen de zorg aankeken. Een bijkomend aspect dat een rol speelt 

in dit onderzoek is de rol van gender, hier specifiek de vraag wat mannelijkheid is in relatie tot 

de militair. Hoe dient deze zich gedragen in het oog van de strijd, afgezien van de vele 

oorlogswonden die hij kon oplopen, alsook geslachtsziekten en psychische aandoeningen. 

 

In zijn conclusie noemt Van Bergen een aantal duidelijke uitkomsten die er niet om liegen. Ten 

eerste was de arts in de Napoleontische Periode niet goed opgeleid, waardoor deze ook medisch 

nog behoorlijk onbekwaam was. De oprichting van de Rijkskweekschool te Utrecht moest hier 

verandering in brengen, maar werd gehinderd door de Belgische Opstand van 1830. Echter 

bleek haar natuurwetenschappelijke benadering zeer succesvol, wat de universiteiten in een 

slecht daglicht zetten. De Rijkskweekschool moest uiteindelijk sluiten. Tijdens deze periode 

tierden ziekten als tuberculose, malaria, scheurbeuk en trachoom hoogtij, alsook psychische 

problemen als heimwee en verveling. Deze psychische problematiek zou pas echter eind 19e 

eeuw serieuze vormen gaan aannemen. Een andere zorg van voortdurende aandacht, waren de 

matrozen en soldaten die met geslachtsziekten rondliepen, veroorzaakt door het bezoeken van 

prostituees of homoseksualiteit. Hierbij was simulatie een ernstig bijkomend probleem, dat de 

MGD behoorlijk dwars zat. Het klaarblijkelijke gebrek aan vaderlandsliefde en het feit dat de 

zorg niet op de juiste plek terechtkwam, zorgde voor veel irritatie. 

 

De positie van de MGD binnen de krijgsmacht en de militaire geneeskunde, was niet positief 

en werd niet als “mannelijk” gezien, maar als week en sentimenteel. Ook alle bezuinigingen 

droegen niet bij aan een effectieve MGD, die goede zorg belemmerde. Het salaris was laag en 

groeimogelijkheden beperkt. Bovendien waren alle medische voorzieningen als hospitalen 
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sterk verouderd. Er was een groot tekort aan medisch materiaal en personeel, waarvan de 

oorzaken in een falende overheid en arrogantie van de militaire leiding gezocht moeten worden. 

Daar komt ook nog eens een enorme kritiek op de MGD bij, waardoor er in 1917 een speciale 

commissie werd ingesteld, om de zaak te verbeteren. De voorgestelde verbeteringen werden 

omarmd, maar niet uitgevoerd, op een na, namelijk de stichting van een modern Medisch 

Hospitaal in Utrecht. Tevens werd de gezondheidszorg getroffen door de economische crisis 

van de jaren 30, waardoor het Nederlandse leger zich niet goed kon voorbereiden op de Tweede 

Wereldoorlog. 

 

Dan wordt het hoofdprobleem van dit boek beantwoord, namelijk bij wie de loyaliteit van de 

militaire arts lag. Volgens de auteur was de militair arts in eerste plaats militair en niet een arts, 

die toevallig zijn beroep in uniform uitoefende, maar een officier die met scalpel als wapen de 

belangen van vaderland en krijgsmacht diende. De medische hulp zorgde er wel voor, dat een 

goede medische zorg een speerpunt werd en bleef. Dit kwam met name tot uiting in de Eed van 

Hippocrates, die de nieuwe artsen moesten zweren, maar werd direct gevolgd door de vraag 

waar het primaat van de militaire arts lag, bij het militair zijn of arts? Hier is volgens de auteur 

geen eenduidig antwoord op te geven. Deze vraag naar loyaliteit komt met name tot uiting 

tijdens de Dekolonisatieoorlog, toen de MGD behoorlijk onvoorbereid het veld moest betreden, 

zeker omdat er na 1940 nog weinig overbleef van de MGD. 

 

De kwestie ten aanzien van mannelijkheid wordt in verband gebracht met zogenaamde 

“masculiene” waarden als fysieke kracht, doorzettingsvermogen, wilskracht en moed, waardoor 

deserteurs of militairen die ziekten veinsden, hardhandig werden afgeserveerd als “karakterloze 

zwakkelingen”. Natuurlijk was gender toen nog geen academische discipline, die dit soort 

vragen op een wetenschappelijke manier analyseerde, zoals deze recensent tijdens zelf tijdens 

zijn studie Geschiedenis, via het vak Genderstudies ondervond, specifiek bij het 

overkoepelende thema “Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijkheid in cultuur en 

politiek”.  

 

Tenslotte wil ik een kleine suggestie doen, rondom de discussie over de term patiens, waarvoor 

de auteur met classica Tanja de Goey en met mediëvist Rob Meens heeft gesproken. In het boek 

Homo Patiens – Approaches to the Patient in the Ancient World, onder redactie van Georgia 

Petridou en Chiara Thumiger, wordt deze term helder beschreven in de brede context van de 

Grieks-Romeinse wereld.21 

 

Concluderend heeft de auteur een enorme hoeveelheid primaire bronnen als teksten, 

archiefstukken, foto’s en propagandamateriaal en secundaire literatuur, verweven tot een 

erudiet zeer inhoudelijk boekwerk, dat prima als proefschrift gekwalificeerd zou mogen 

worden. Het heeft een belangrijke leemte gevuld in het medisch-historisch onderzoek in deze 

periode gevuld, waarbij de lossen vermelding van personen, organisaties, beeldmateriaal en 

casussen ook prima in het voortgezet geschiedenisonderwijs gebruikt kunnen worden, als 

aanvulling op de algemene kennis. Ik beveel dit boek dan ook van harte aan bij het publiek. 

  

 
21 Georgia Petridou and Chiara Thumiger, Homo Patiens – Approaches to the Patient in the Ancient World (Brill 

2016) 1, 108, 349 
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(Recensie) Jürgen Raab, Ervin Goffman. From the Perspective of the New Sociology of 

Knowledge (Routledge 2019). ISBN 9781138364516, 106 pp. €149,00. 

Mark Beumer 

 

Dit boek handelt over Ervin Manuel 

Goffman, die op 11 juni 1922 wordt 

geboren in Mannville (Alberta, Canada) 

als het tweede kind van joodse 

immigranten, na zijn zus Frances Bay. 

Zijn ouders zijn Max en Anne Goffman, 

die deel uitmaakten van de circa 200.000 

Oekraïners die de Russische pogroms in 

de eerste drie decennia van de twintigste 

eeuw ontvluchtten en naar Canada 

immigreerden.  Goffman studeerde eerst 

Chemie aan de University of Manitoba, 

maar brak deze studie af in 1942, waarna 

hij bij de Canadian National Film Board 

ging werken aan propagandafilms.  

 

In 1944 leert hij Dennis H. Wrong 

kennen, die hem aanspoort sociologie te 

gaan studeren aan de University of 

Toronto. Daar wordt hij sterk beïnvloed 

door Charles William Morton Hart 

(1905-1976), een student van Radcliffe-

Brown en voormalig collega van 

Malinowski, die zelf weer een grote 

volgeling was van Durkheim en door Ray 

Birdwhistell (1918-1994), die dicht bij 

Margaret Mead en Gregory Bateson 

stond, met zijn empirisch onderzoek naar 

non-verbale interactie. Wanneer hij in 

1945 zijn Bachelor of Arts behaalt, stapt hij over naar de University of Chicago, waar hij 

sociologie en sociale antropologie gaat studeren aan de Chicago School of Sociology, die veel 

invloed op Goffman’s theorie over interactierituelen zou gaan uitoefenen. Onder zijn docenten 

bevonden zich onder andere Ernest Watson Burgess, Everett Cherrington. Hughes, Louis Wirth 

en William Lloyd Warner.  

Behalve Hughes is zijn mentor, de sociaal antropoloog Lloyd Warner , zijn belangrijkste 

docent. Bij zijn project over rituelen in de sociale klasse, werkt Goffman als assistent. In 1945 

behaalt hij zijn Master of Arts, waarbij Lloyd Warner en Hart zijn begeleiders waren. In 1952 

huwt hij Angelica Schuyler Choate en in 1953 promoveert hij bij William Lloyd Warner, 

Donald Hurton en Anselm Leonard Strauss. Tussen 1958 en 1969 werkte Goffman aan de 

University of California, waar hij internationale aandacht trok met zijn publicaties als The 

Presentation of Self in Everyday Life (1956), Stigma (1963) en Interaction Ritual (1967). 

Jürgen Raab karakteriseert Goffman als een onconventionele, ambivalente en briljante 

persoonlijkheid. Een verlegen, ietwat moeilijke einzelgänger en vreemde outsider, maar ook 

koppig. Zo moeilijk als zijn academische attitudes te duiden zijn, zo tegenstrijdig was hij 

tegelijk, zoals zijn sociologische perspectieven, die tussen tegengestelde polen moesten 

bewegen. Raab zegt dat Goffman door zijn doorzettingsvermogen, hij zijn plaats binnen de 
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wetenschap verdiend heeft. Goffman keek graag over de grenzen van zijn eigen discipline heen, 

al is dat niet altijd duidelijk uit zijn geschriften op ten maken. Goffman stierf op 19 november 

1982 te Philadelphia.  

 

Inspiratie en beïnvloeding 

Goffman heeft zich door diverse wetenschappers en theorieën laten inspireren en beïnvloeden, 

wat zichtbaar is zijn werk. Naast de hierboven al even genoemde wetenschappers, had vooral 

Durkheim een grote invloed op zijn werk. Durkheim’s boek The Elementary Forms of Religious 

Life stond in het begin van zijn carrière dan ook centraal en komt zeer vaak terug in de 

hoofdtekst en voetnoten van Goffman’s werk. Raab ziet drie belangrijke ankerpunten 

terugkomen. Ten eerste heeft Goffman Durkheim’s concept van de “samenleving [als] een 

realiteit sui generis geadopteerd; het heeft zijn eigen kenmerken die noch gevonden in de rest 

van het universum, of niet in dezelfde vorm worden gevonden.” Wanneer Goffman dus spreekt 

over de “interactieorde als een object op zichzelf”, heeft dit volgens Raab diverse implicaties. 

Ten eerste begrijpt Goffman oog-in-oog situaties als autonome, zeer specifieke sferen van 

menselijke perceptie, betekenis en actie, aangezien “een kritisch kenmerk van oog-in-oog 

bijeenkomsten is dat in hen en in hen alleen kunnen we een model en dramatische vorm 

aanpassen aan zaken die voor het overige niet voelbaar zijn.” Ten tweede om te verklaren dat 

de sociale interactieorde een apart sociologisch rijk van ervaring construeert en actie een 

duidelijk afgebakend onderzoeksveld reserveerde voor alleen die orde. Daarnaast heeft 

Goffman Durkheim’s notie van het sociale overgenomen in zijn interactieorde, namelijk dat het 

sociale niet gereduceerd kan worden tot fysiologische, biologische en zeker niet tot 

psychologische factoren. Goffman zegt dan ook dat “de degelijke studie van interactie niet het 

individuele en zijn psychologie behelst”, “maar eerder de syntactische relaties binnen de 

handelingen verschillende personen tegelijk tegenover elkaar.” Tenslotte deelt Goffman 

Durkheim’s inzicht dat de samenleving als een “realiteit sui generis” een “sociaal feit” is.   

 De twee zinspeling op Durkheim is minder duidelijk, maar de relevantie voor Goffman’s 

werk is over duidelijk, aangezien het zich richt op het individu en zijn plaats in de moderne 

samenleving. Al in zijn proefschrift Durkheim begint de overdreven sociale betekenis van het 

individu in de moderniteit te bekritiseren. Want volgens hem wordt de God van de oude 

samenleving, “die in het begin bij wijze van spreken aanwezig was in alle menselijke relaties, 

nog meer teruggetrokken. Hij staat de wereld af aan mensen ...” zodat “het individu steeds 

minder dat hij zonder enige controle wordt bestuurd voelt …”  In dit proces, “waarin alle andere 

overtuigingen en gebruiken een steeds minder religieus karakter aannemen, wordt het individu 

het object van een soort religie” en verkrijgt het aardse rijk zijn eigen dimensie van vervulling. 

Goffman toont een grote bekendheid en nauwe affiniteit met Durkheim’s geschriften,  wanneer 

hij een formulering bedenkt die zijn gedachte samenvat in een minder bekend werk en duidelijk 

zo nauw correleert met zijn eigen ideeën, dat hij dit in zijn eigen werk niet slechts één keer, 

maar absoluut ongebruikelijk twee keer citeert.  

 Dit leidt ons volgens Raab naar de derde en laatste toespeling op Durkheim, waarbij 

Raab de vraag stelt hoe leden van een moderne samenleving met elkaar moeten omgaan, 

wanneer zij tot goden worden verheven, zonder elkaar te kwetsen in de strijd naar sociale 

erkenning. Goffman gebruikt hier wederom Durkheim’s religiesociologie om deze vragen te 

beantwoorden, specifiek Durkheim’s onderscheid in positieve en negatieve riten. Deze 

negatieve riten (of culten of ceremonies) behoeden de gelovigen van verschillende soorten 

gevaar, waardoor de afstand tussen het sacrale en het profane wordt bewaard. In contrast 

brengen positieve riten een connectie met het sacrale tot stand, die zij ook onderhouden, omdat 

“de mens niet mag omgaan met de sacrale wezens, zonder de grens over te gaan die normaal 

gesproken voor hen niet toegankelijk is. Het enige belangrijke is dat het heiligschennis wordt 

uitgevoerd met verzachtende voorzorgsmaatregelen.” Met name in zijn boek Interaction Ritual 
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en Relations in Public, scheidt Goffman Durkheim’s onderscheid van zijn religie-sociologische 

context en verbreedt hij dit naar zijn eigen autonome concept, door het over te brengen naar het 

onderzoek van de schommelingen tussen nabijheid en afstand in directe, dagelijkse interacties. 

In zijn beschrijving van institutionele ceremonies in Asylums. Essays on the Social Situation 

of Mental Patients and Other Inmates (1961), neemt Goffman echter kritisch afstand van 

Durkheim’s  “simpel functionalistische” en “niet geheel overtuigende” analyse, die in formele 

sociale gelegenheden slechts de “middelen waarmee de sociale groep zichzelf opnieuw 

periodiek bevestigt.” Deze kritiek op Durkheim vraagt om een correctie, die Goffman in de 

sociologie van Georg Simmel vond.  

 In contrast met Durkheim, was het werk van Georg Simmel (1858-1918) al in het Engels 

vertaald, voordat de twintigste eeuw haar intrede deed. De bestaande bekendheid met Simmel’s 

werk stelde Goffman in staat om percepties, interpretaties en ervaringen van sociale actoren te 

plaatsen aan de kant van de sociale structuren die Durkheim beschrijft, die de greep van het 

bewustzijn in het dagelijks leven ontwijken en bij wijze van spreken als een relatief stabiele 

orde achter de rug van de acteur werken. Want Simmel zag sociologie als een wetenschap van 

actualiteit en ervaring en heeft samen met Max Weber de fundamenten ervan als zodanig 

gevestigd. De samenleving bestaat daarom niet op zichzelf en drukt zichzelf niet uit in een vorm 

van “realiteit sui generis” in de zin van Durkheim, want het is “geen ‘substantie’, niets 

concreets, maar een gebeurtenis: het is de functie van het ontvangen en bewerkstelligen van de 

ontwikkeling van één individu door de ander. Om trouw te zijn aan dit fundamentele karakter, 

zou men waarschijnlijk niet moeten spreken van de samenleving, maar van sociatie” – namelijk, 

van een dynamisch “proces van sociale interacties.” Voor Simmel was de belangrijkste taak 

van de sociologie om onderzoek naar deze “vormen” te verrichten, die zulke interacties konden 

ondernemen – bijvoorbeeld binnen competitie, hiërarchie, argumentatie, mode, dankbaarheid 

en loyaliteit. Simmel was echter in meer geïnteresseerd, dan alleen in alledaagse fenomenen, 

die nog door geen enkele andere wetenschapper voor hem serieus was onderzocht. Zijn 

benadering onderstreept de manier waarop hij zijn fylogenetische en ontogenetische archetype 

koos als het epistemologische punt van vertrek voor zijn onderzoek naar alledaagse sociale 

actie. Voor Simmel had het proces van socialisatie en de vormen van sociale interactie al hun 

eerste geschikte locatie gevonden, waar twee individuen elkaar troffen en invloed op elkaar 

uitoefenden door een gezamenlijke zintuiglijke waarneming van hun lichamelijke 

aanwezigheid. Simmel nam hierbij de kritiek van Wilhelm Dilthey op het positivisme over, die 

hij op de socioloog Herbert Spencer gericht had. Wat voornamelijk zichtbaar was, is dat men 

hun gedrag aan elkaar aanpast. Goffman kent hier een cruciale betekenis toe aan deze 

sociologische benadering, wat blijkt uit de citatie van Simmel’s artikel ‘The Field of 

Sociology’, waarbij de mens jaloers naar elkaar kijkt of met elkaar brieven uitwisselt of dineert. 

Al deze voorbeelden dienen als bewijs voor de elasticiteit en taaiheid van het sociale leven.   

 Het is volgens Raab niet moeilijk om Simmel’s werk in Goffman’s werk te herkennen. 

Al in 1967 had Goffman – met verwijzing naar Simmel – het model van het theater en het 

rollenspel toegepast op het sociale dagelijkse leven en sociale interactie. In het voorwoord van 

The Presentation of Self in Everyday Life, steunt Goffman verder expliciet Simmel’s methode 

om gevarieerde bronnen te gebruiken, die vaak door de sociologie worden genegeerd en 

onbelangrijk worden gevonden. Andere voorbeelden van Simmel’s invloed ziet men bij het 

concept rolafstand, die Goffman ontwikkelde op basis van Simmel’s analyse van het 

individuele als zowel producent als product van sociale interacties. Goffman ging aldus verder 

met het verfijnen en verbreden van Simmel’s sociologische benadering. Hij onderzocht sociale 

situaties met grote aandacht voor detail, waarbij hij – in contrast met Simmel – zijn meer 

taxonomische en systematische blik hem hielp met het maken van onderscheid op het eerste 

analyseniveau van sociale situaties tussen, bijvoorbeeld, gerichte interacties en ongerichte 

interacties of tussen actoren als voertuigen en participatie-eenheden. Binnen gerichte 
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interacties, met degenen die zich in een sociale situatie bevinden, delen een gemeenschappelijke 

focus op aandacht. Ongerichte interacties daarentegen, ontberen een dergelijke intersubjectieve 

focus op aandacht, omdat de personen die aanwezig zijn een variëteit aan acties najagen, zoals 

in publieke ruimtes en structuren. Ongerichte interacties vereisen echter ook wederzijdse 

oriëntatie en coördinatie, althans fysiek, zoals Stephen Hirschauer in 1999 levendig 

demonstreerde in zijn etnografie van de lift, die werd geïnspireerd door Goffman. Met het 

onderscheid tussen voertuigen en participatie-eenheden, wilde Goffman aandacht voor het feit 

dat het individu – welke specifiek wordt beschreven als een samenhangende eenheid vanuit 

alledaagse perspectief – in verband met sociologische observatie, analytisch gedemonteerd 

worden en dus meer precies worden aangewend. Want in sociale situaties, kan een individu 

zowel deelnemen als handelen als een extra deelnemer in een ontmoeting en als iemand die 

simpelweg aanwezig is in een omgeving of bij een sociale aangelegenheid.  

 Hierna betoogt Raab dat Goffman geen voorkeur had voor een bepaalde wetenschapper 

of orthodoxe tekstinterpretatie. Hij maakt gewoon gebruik van alle mogelijke theorieën die hij 

bij elkaar had verzameld, die hij met elkaar combineerde, aanvulde of verbreedde, om zo recht 

te doen aan de complexiteit van de interactieorde als een nieuw onderzoeksobject. Belangrijk 

is dat zowel Durkheim als Simmel voor Goffman even belangrijk zijn. Goffman verbond de 

twee theoristen aan elkaar, waardoor de samenleving aan de ene kant op een “sociaal feit” 

(Durkheim) leek – een stabiele sociale orde die de sociale situaties overspant, waarvan het 

afhankelijk is. Aan de andere kant is het ook een “proces van sociale interacties” (Simmel) en 

daarom verschijnt als de actualisaties van diezelfde sociale orde door middel van sociale 

situaties. Deze actualisaties met hun respectievelijke bijdragen ten aanzien van betekenis, 

omstandigheden en verwachtingen, worden gezamenlijk gemanaged door sociale actoren. Voor 

Goffman betekende dit dubbele karakter van de samenleving een centraal probleem in de 

kennissociologie. De rituele vormen en regels van de interactieorde, die daarvoor niet waren 

gethematiseerd, boden de praktische oplossing. Wanneer, namelijk, de sociale orde 

herhaaldelijk en actief geconstrueerd moet worden in de alledaagse realiteit door haar actoren, 

wordt deze realiteit gevuld met ongekende gevaren. Afhankelijk van de situatie, is het tot op 

bepaalde hoogte onzeker, altijd voorlopig en – omdat het open staat voor ambivalentie, 

modulatie, misleiding en manipulatie – altijd kwetsbaar is, gevoelig voor verstoring en behoefte 

heeft aan herstel. Boven alles gaat de kwetsbaarheid van de sociale orde hand in hand met de 

kwetsbaarheid van individuen; hun lichamen, de ruimte, tijd en objecten die zij zich toe-eigenen 

en uiteindelijk hun visies op het zelf en de ander. Dit zijn de constructies die Goffman als 

gezichten zou beschrijven.  

 Het bijzondere belang van deze geïntegreerde visie op Durkheim en Simmel, wordt 

overduidelijk wanneer Goffman aan deze twee theoristen refereert in losse delen van zijn werk 

met dezelfde citaten. In het geval van Durkheim, gaat het om het bekende citaat van de chose 

sacrée (heilig ding). In het geval van Simmel gaat het om een passage uit het artikel ‘The 

Sociology of Secrecy and of Secret Society’. Door de conceptuele naast elkaar plaatsing van 

Simmel en Durkheim in Goffman’s argumentatie, wordt de sociale natuur van de beelden of 

gezichten van individuen gekristalliseerd als het centrale voor de sociologie van de 

interactieorde, bakent Goffman de kaders van zijn onderzoeksprogramma af.   

 Een andere wetenschapper die veel invloed op Goffman heeft uitgeoefend, is Robert 

Ezra Park (1864-1944). Park was een van de gezichten van de Chicago School, maar was geen 

docent van Goffman. Toch heeft bijdragen aan Goffman’s theorie van de interactieorde. Park 

was zelf voornamelijk beïnvloed door het Amerikaanse pragmatisme en de sociologie van 

Simmel, maar ook door de natuurwetenschappen, specifiek de methodologie van de menselijke 

of sociale ecologie. In het boek Introduction to The Science of Sociology, dat hij samen met 

Burgess schreef en als de “Groene Bijbel” bekend werd, noemde Park het uitweiden van 

algemene vooronderstellingen met betrekking tot de relatie tussen mens en samenleving als 
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belangrijkste taak, met collectief gedrag als speerpunt. Park wordt als de founding father van 

de Chicago School gezien, omdat hij al zes jaar eerder het onderzoeksprogramma had 

geschreven, waarin empirisch onderzoek het hoofddoel was. Hij maakte zich sterk voor de 

ontwikkeling van nieuwe hypotheses en onderzoek van theoretische en methodologische 

problemen, door middel van vergelijkende studies van individuele gevallen over de verdediging 

van bepaalde theoretische en methodologische posities. Hierbij was voor Park belangrijk welke 

sociale actoren een rol speelden in de beheersing van de problematiek. Hiervoor legde hij 

nadruk op natuurlijke data, die door “observaties van deelnemers” verzameld werden, waarin 

de onderzoekers een hoge mate van objectiviteit als “vrijstaande waarnemers” moesten 

ontwikkelen. Hiervoor moesten de deelnemers zich bepaalde problemen en contexten eigen 

maken of op een of andere manier er onderdeel van worden, die bij hun al enigszins bekend 

waren. Deze observaties werden afgezet tegen biografisch materiaal, zoals dagboeken en 

brieven. Door de ontwikkeling en implementatie van dit methodologisch proces, bouwde de 

Chicago School een enorm corpus van analyses op, dat vandaag de dag nog steeds niet is 

geëvenaard. Bovendien heeft een onmisbaar inzicht in het moderniseringsproces van de 

negentiende naar twintigste eeuw gegeven, waarbij de samenvoeging van theorieën en de 

dataverzameling ertoe heeft geleid, om het dualisme tussen micro-en macrosociologie te 

overbruggen. Hierna werd deze methode verfijnd, onder andere door theoretische beweringen, 

aangezien de formulering van de onderzoeksvragen steeds verder werd aangescherpt. William 

Isaac Thomas (1863-1947) nam hier een leidende rol in.  

 Raab betoogt dat de invloed van Thomas op de ontwikkeling van empirisch sociologisch 

onderzoek niet minder invloedrijk is dan Park. Hoewel ook Thomas Goffman niet direct heeft 

onderwezen, heeft de filosofische basis van de sociologie en methodologie van de Chicago 

School, toch een grote invloed gehad op de theoretische standpunten van Goffman. Deze 

Chicago-filosofie is sterk beïnvloed door Charles Sanders Peirce (1839-1914) en William 

James (1842-1910). De afdeling Sociologie en Antropologie stond dicht bij de filosofie en 

psychologie. In de vijfdelige studie The Polish Peasant in Europe and America, betoogden 

Thomas en Florian Znaniecki op basis van biografisch materiaal, dat de oorzaken van 

maatschappelijke fenomenen noch sociaal noch individueel waren, maar dat het altijd om een 

combinatie van de twee ging. Hieruit concluderen zij dat de samenleving niet alleen kan worden 

afgeleid uit objectief gegeven constanten, maar in plaats daarvan uit situaties en definities 

bestaat, welke niet eenvoudig worden verstrekt. Volgens Thomas gaat het erom hoe een 

studieobject zich manifesteert om kennis te vergaren. Toen Goffman in 1945 begon met 

studeren, was er binnen de Chicago School sprake van een omwenteling, waardoor men van de 

Second Chicago School of Sociology ging spreken. Op dat moment was Thomas al met 

pensioen en Park al een jaar dood. Hun gedachtegoed werd aan Goffman overgedragen via zijn 

docenten Hughes en Lloyd Warner.  

 Hughes (1897-1983) studeerde sociologie en antropologie in Chicago en werd al gauw 

de belangrijkste protegé van Park en doceerde aan de Chicago School tussen 1938 en 1961. 

Raab zegt dat zijn invloed op Goffman niet te ontkennen is. Hoewel Hughes in eerste instantie 

niet onder de indruk was, is zijn respect voor Goffman mettertijd gegroeid, waarbij zij 

regelmatig met elkaar correspondeerden. Voor zijn eigen onderzoek, steunde Hughes op het 

werk van Park, waarbij hij samen met Park pleitte om de eigen academische grenzen heen te 

kijken. Ook was hij het met Park eens om kwalitatief onderzoek als richtlijn voor sociologisch 

onderzoek te gebruiken. Empirisch onderzoek (veldwerk) moest worden gebruikt om de grens 

tussen nabijheid en afstand te overbruggen. Dit leerproces werd emancipatie genoemd en werd 

aangemoedigd door de methodologische procedure van comparatieve analyse, die een 

zelfreflectieve attitude bevordert, waardoor de onderzoeker ongebruikelijke vragen gaat stellen 

en zo creatieve hypotheses formuleert. Hughes beïnvloedde Goffman met zijn visie op de 

marginale positie van de socioloog, die een dubbel karakter met zich meedraagt: aan de ene 
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kant moet de socioloog menselijk gedrag analyseren, speciaal volharding en diens verandering, 

in termen van vrije tijd en ruimte. Aan de andere kant moet men de resultaten zodanig 

verwoorden, dat men oog krijgt voor die zaken die actie vereisen. Hierop aansluitend vond 

Hughes dat complexe gedachten in de vorm van metaforen en analogieën verwoord moesten 

worden. Ook dit idee nam Goffman over.  

 Naast Hughes had ook Lloyd Warner (1898-1970) een grote invloed op Goffman’s 

denken, ook al was dit maar van korte duur. Lloyd Warner studeerde antropologie en was zelf 

sterk beïnvloed door Durkheim. Daarnaast heeft hij samen met Radcliffe-Brown veldwerk 

onder de Aboriginals in Australië verricht, maar veranderde zijn focus naar sociale problemen. 

Hij zette de onderzoeksmethoden van de culturele antropologie over naar het onderzoek naar 

etnische minderheden en daarna klassenstructuren. Goffman vond met name zijn studie The 

Living and the Dead. A Study in Symbolic Life of Americans (1959) een van de beste studies 

over ritueel in de “modern tijd”. Tijdens zijn studietijd, verrichtte Goffman onderzoek naar dit 

klassenstructuur-project.  

 

Tijdens de periode van de Second Chicago School, begon Chicago na 1945 als centrum van 

sociologie af te brokkelen. De primaire reden ligt in de dominantie van Talcott Parsons (1902-

1979) aan Harvard University, alsook aan het toenemende belang van statistisch onderzoek en 

analysemethoden, zoals gepromoot door Paul Lazarsfeld (1901-1976) aan Columbia 

University. Na het overlijden van diverse kopstukken, formuleerde de Second Chicago School 

hun drie visies die hen bond. Ten eerste namen zij afstand van abstracte theorieën die beweerden 

alomvattende verklaringen te bieden. Ten tweede bekritiseerden zij conceptualisaties die 

sociale actie beschrijven als slechts een oriëntatie op normatieve verwachtingen of gedrag 

waarbij het belang van subjectieve en situationele eigenschappen van betekenis in de 

constructie van actie werd genegeerd. Ten derde wezen zij een puur kwantitatieve methode van 

sociaal onderzoek af. Vanaf dat moment loopt er nog steeds een discussie over de rol van 

Goffman binnen de Chicago School en zijn theoretische verantwoording daarbinnen. Pogingen 

om hem te beschrijven, mondde uit in symbolisch interactionisme, etnomethodologie en 

fenomenologie die hierna beschreven worden.  

 Een van de vroegste etiketten die op Goffman is geplakt, is dat van symbolisch 

interactionisme, dat door Herbert Blumer (1907-1987) is ontwikkeld, om de benaming voor een 

socio-psychologische en sociologische benadering uit te leggen, die is gericht op de processen 

van onmiddellijke interactieve communicatie. Steunend op Thomas, omvatte deze focus de 

respectievelijke omstandigheden van sociale situaties en de daaraan toegekende definities, met 

een expliciete connectie met de sociale psychologie van George Herbert Mead (1863-1931), 

die het symbolisch overgebrachte van sociale actie benadrukte. Hoewel Blumer net als Hughes 

een student van Park was, hadden de twee maar weinig met elkaar gemeen. Blumer heeft zelf 

geen veldwerk gedaan, maar bood wel een epistemologisch en methodologisch kader voor de 

participant observatie, als essentieel onderdeel van “naturalistisch onderzoek”. Goffman was 

goed bekend met Mead’s werk en koos hem ook als theoretische basis voor zijn eigen 

onderzoek, maar toch wees Goffman zijn identificatie met het symbolisch interactionisme af. 

Hij ging namelijk vanaf het begin al voorbij aan de basale aannames van het symbolisch 

interactionisme door niet alleen communicatieve acties te onderzoeken, maar ook onbedoeld, 

lichamelijk gedrag, alsook als de ruimtelijke contexten van sociale situaties. Hij verschilde ook 

met Blumer van mening dat deelnemers in hun interactie, nieuwe betekenissen en 

eigenschappen creëren, die los staan van de vorige context.  Ook had Goffman enige 

methodologische bezwaren, die hij als onvoldoende beschouwde. Hij had een hekel aan 

etiketten.  

 Het tweede etiket dat aan Goffman werd toegekend, was dat van de etnomethodologie. 

In contrast met functionalisme, structuralisme en standaard sociaal onderzoek, ontwikkelde 
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Harold Garfinkel (1917-2011) een theorie en onderzoeksprogramma, dat hij etnomethodologie 

noemde. Hij studeerde samen met Parsons aan Harvard en volgende seminars met Alfred Schütz 

(1889-1959) bij de New School for Social Research. Hij nam de onderzoeksvraag van Parsons 

met betrekking tot creatie en onderhoud van de sociale orde over, maar zonder zijn structureel-

functionalistische antwoord. Hij was meer overtuigd van Schütz zijn fenomenologische analyse 

van de omgeving, aan welke Garfinkel een sociologische wending gaf, door het opnieuw te 

interpreteren voor zijn conceptualisatie. De empirische procedure voor de reconstructie van 

sociale orde-constructies, specifiek de taalkundige componenten van sociale interacties, werd 

door Goffman’s student Harvey Sack opgezet. De term etnomethodologie is gekozen, omdat 

“etno” verwijst naar de “methoden” waarmee de leden van de groep, gemeenschap of 

samenleving, de alledaagse acties produceren. Het doel van de etnomethodologie bestaat uit de 

poging om de bouwsteen te ontdekken, waardoor de actoren op zinvolle wijze een orde binnen 

en voor sociale situaties construeren en zo intersubjectiviteit op gesitueerde wijze produceert. 

Het is radicaal in die zin, dat een absolute primaire positie toekent aan taal, waar op basis van 

sociale realiteit niet bestaat, voorbij sociale situaties en hun interpretatie door sociale actoren. 

Etnomethodologie wordt daarom ook wel situationisme verweten. Hoewel ook hier Goffman 

toegeeft, enkele speerpunten te delen, had hij ook hier moeite met bepaalde onderdelen, zoals 

de complexiteit van de benadering. De invloed van de etnomethodologie komen het beste naar 

voren in zijn Frame Analysis (1974) en Forms of Talk (1981). Precies in deze werken betoogt 

Goffman, dat taal zelf is ingebed in niet-talige interactionele contexten die verder dan de 

gegeven contexten reiken. Bovendien strekt de blik van Goffman zich verder uit dan de formele 

structuur van sociale actie tot de labiliteit van constructies van sociale orde en betekenis: dat 

wil zeggen tot de illusies, fouten en correcties die inherent zijn aan de gewone perceptie en 

actie, waardoor de noties van onnatuurlijkheid, die relevant zijn voor de actie, worden 

geproduceerd, onderhouden of tegengesproken. Maar bovenal pleit Goffman tegen de 

overtuiging van Garfinkel dat sociale actie kan worden teruggevoerd op een eindige reeks 

vormde fundamentele regels die door de sociologie moeten worden onthuld – een prestatie die 

voor Goffman gelijk staat aan het uitvoeren van “sociologische alchemie”.  

 Goffman’s betrokkenheid met gespreksanalyse is evident, toen hij zich in zijn laatste 

periode bezighield met de sociologie van communicatie en spraak. Deze interesse is reeds terug 

te vinden in zijn masterscriptie, maar ook in 1968, toen hij aan de University of Pennsylvania 

studeerde. Daar kwam hij al even in contact met John Searle en John Gumperz, maar kwam pas 

echt tot bloei, toen hij in contact kwam met William Labov (1927) en Dell Hymes (1927-2009). 

Goffman’s interesse werd versterkt door zijn tweede vrouw Gillian Sankoff, hoogleraar 

Linguïstiek aan de University of Pennsylvania. De zogenaamde linguistic turn rond het midden 

van 1970, werd maar op kleine schaal besproken. Goffman zag verbale communicatie als een 

onlosmakelijk aspect van actie in sociale situaties, maar was voor hem maar een van de vele 

aspecten. Tegelijkertijd ontwikkelde hij een interesse in de sociologie van de seksen en in de 

representatie van gendergedrag en relaties in advertenties in gedrukte media. Ook de 

fenomenologie speelde een rol in Goffman’s brein, dat de Amerikaanse sociale wetenschappen 

via Schütz was binnengedrongen. Schütz bekritiseerde Weber’s actietheorie, omdat onduidelijk 

bleef hoe subjectieve bepalingen van betekenis in sociale actie tot stand kwamen. Voor een 

antwoord, richtte hij zich daarom op de fenomenologie van Edmund Hussrl (1859-1938). Met 

behulp van Hussrl’s methode om de constitutie te analyseren, reconstrueert Schütz de 

handelingen van betekenis in de bewustzijnsstroom die een bepalende rol spelen bij het vormen 

van het subjectieve gevoel van een bepaalde perceptie of handeling. Deze kennis past hij 

vervolgens direct toe in de sociale wetenschappen, door de ruimte van geleefde ervaring te 

verbreden – die bij Hussrl nog steeds beperkt is tot de vormende handelingen van het bewustzijn 

– om een dagelijkse realiteit op te nemen die zichzelf betekenisvol construeert via sociale actie 

en daarom analytisch gesystematiseerd en sociologisch kan worden begrepen. Voor Goffman 
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zou het idee van Schütz dat individuele ervaringen interageren met reeds bestaande historische, 

sociale en culturele schema’s van betekenis om kenmerken van betekenis en situationele 

definities te geven, van cruciaal belang zijn.  

 De eerste sporen van Goffman zijn echter al terug te voeren in de eerste voetnoot van 

zijn The Presentation of Self in Everyday Life, waarin hij refereert aan de Oostenrijkse 

socioloog Gustav Ichheiser, die vanuit de fenomenologische traditie werkte. Daarnaast citeert 

Goffman Jean-Paul Sartre die eenzelfde traditie ademt. Ook hier uit Goffman echter zijn 

bezwaren ten aanzien van de fenomenologie. Er kan dan ook geen sprake zijn van een 

philosophical turn in het werk van Goffman. De analyse van Schütz over de alledaagse 

leefomgeving verschilt op drie punten met Goffman’s Frame Analysis. Ten eerste is Goffman 

niet geïnteresseerd in de herkomst van betekenispatronen- en realiteit in het subjectieve 

bewustzijn, maar onderzoekt hij de situationele toepassing en interactieve coördinatie van 

experimentiële schema’s en de ultieme sociale constructie van realiteit, die uit dit proces 

opdoemt. In tegenstelling tot Schütz, plaatst Goffman echter geen belang bij de beschrijving 

van universele structuren van subjectieve oriëntatie in de omgeving. Hij houdt zich daarom niet 

bezig met enige vorm van proto-sociologische analyse van constitutieve processen. In plaats 

daarvan gaat hij verder met zijn onderzoek naar de sociologie van de interactieorde met logische 

consistentie wanneer hij zich richt op de relatie tussen subjectief bewustzijn en de sociale 

contexten waardoor menselijk bewustzijn wordt gevormd en dagelijkse ervaringen worden 

georganiseerd. Ten tweede vindt Goffman het problematisch om te spreken van de alledaagse 

ervaringsomgeving als een homogene ordening of realiteit. Voor zijn eigen onderzoeken kwam 

hij op voor de veelzijdigheid van de “primaire realiteit” en stond hij open voor zowel kansen 

als risico’s die zich voordoen, wanneer actoren dezelfde situatie anders interpreteren. De 

aanzienlijk grotere dynamiek van Goffman’s benadering komt ook tot uiting in het derde deel 

van kritiek. Goffman is minder geïnteresseerd in de gelaagdheid van schema’s, dan in het 

onderzoeken van de mogelijkheden voor sociale actie. Dit is duidelijk in zijn kritiek op het idee 

van Schütz dat de overgang van het ene betekenisdomein naar de andere – wat Goffman de 

keying (bevestiging) van een situationele definitie of een verandering van spraakzaam kader 

(footing) noemde – door de acteurs als schok zou worden ervaren, of als een sprong, in de zin 

van Søren Kierkegaard. Goffman herhaalde steeds de ambivalentie en gelijktijdigheid van 

sociale realiteiten als een contrast met het idee dat er duidelijke lijnen kunnen worden getrokken 

tussen de domeinen van betekenis en dat daar verschillende drempels te onderscheiden zijn in 

de overgangen van de ene naar de andere. Met zijn focus op het onderzoek naar trucs, geheimen, 

verraad, oplichting en idealisaties – die hem bijzonder interesseerden en de basis van zijn 

reputatie vormden – vestigde Goffman meer dan alleen aandacht op de kwetsbaarheid en 

vluchtigheid van constructies van de werkelijkheid. Hij slaagde er ook in om aan te tonen in 

hoeverre de strategische acties en manipulaties die helpen de dagelijkse sociale wereld vorm te 

geven, gebaseerd zijn op keyings en transformaties van kaders.  

 Tenslotte is daar een vreemde eend in de bijt, namelijk de ethologie, waarbij gekeken 

wordt naar het gedrag van dieren, dat volgens Goffman aanzienlijk overeenkomt met dat van 

mensen. Hij kent aan ethologie dan ook een belangrijke positie toe binnen zijn sociologie van 

de interactieorde. Dit komt het meest duidelijk tot uiting in ‘Relations in Public’ (1971), waarin 

hij naar tenminste acht contemporaine studies verwijst, die op een of de andere manier met 

dierlijk gedrag te maken hebben. Hij verwijst onder andere naar Charles Darwin, Konrad 

Lorenz, Irenäus Eibl-Eibesfeldt en Heini Hediger. Volgens Goffman zorgt ethologische kennis 

voor een beter begrip van menselijk gedrag. Zijn onderscheid tussen categorische identificatie 

en individuele identificatie van individuen, komt voort uit ethologisch onderzoek. Daarnaast 

heeft Goffman diverse ethologische concepten als territorium, stal en afbakening overgenomen, 

om te onderzoeken hoe mensen hun ruimte beschrijven en afbakenen, in relatie tot hun 

interactionele partners. Hij onderzocht daarnaast de reactie van mensen en dieren inzake angst, 
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vecht of vlucht, waarbij de interactierituelen zich richten op ondersteunende uitwisseling of 

remediërende uitwisseling. Hierdoor wordt zijn theorie ook wel interactie ethologie genoemd. 

Het is in ieder geval duidelijk wie en wat Goffman heeft geïnspireerd en beïnvloed, maar ook 

waar hij de grens trekt als iets hem niet beviel.  

 

Ritualisering 

Net zoals elke handeling geritualiseerd kan worden, kunnen we ons een scala aan gedrag 

voorstellen in verschillende sociaal-culturele domeinen door de lens van ritualisering. De 

socioloog Erving Goffman gebruikte de taal van het ritueel bij het omgaan met de dagelijkse 

veelheid van persoonlijke ontmoetingen waarin kwesties van eerbied en houding een cruciale, 

zij het grotendeels onbewuste rol spelen. Bij het ontwikkelen van zijn sociologie van gewoon 

gedrag reikte Goffman naar de rituele taal, omdat zelfs het gewone, informele, seculiere gedrag, 

realiseerde hij zich, gevuld is met daden van symbolische communicatie. In de onmiddellijke 

aanwezigheid van een object (mens of materiaal) met een speciale waarde of belangrijkheid, 

betoogt Goffman, gedragen we ons op een manier die de communicatieve, symbolische 

implicaties van hoe we handelen bewaakt of vorm geeft. Ritualisering strekt zich uit over een 

breed spectrum van culturele domeinen.  In het boek De dramaturgie van het dagelijks leven. 

Schijn en werkelijkheid in sociale interacties (Presentation of the Self in Everyday Life, 1959) 

biedt Ervin Goffman door middel van een uitgebreid begrippenapparaat een model voor sociale 

interactie, ofwel voor de vraag hoe mensen met elkaar omgaan, zowel van individu tot individu 

als van groep tot groep. Goffman kijkt naar hoe mensen zichzelf aan de buitenwereld 

presenteren en gaat hierbij uit van een voorstelling die door de “acteur” wordt gegeven aan zijn 

“publiek”. Concreet neemt Goffman de theatervoorstelling als raamwerk voor sociale omgang 

in het dagelijkse leven en illustreert met talrijke voorbeelden uit diverse tijdperken. Goffman 

stelt zich vragen over de eerste indruk en de al niet bewust opzet zichzelf mondeling en verbaal 

te presenteren, waarbij een bepaalde façade in stand moet worden gehouden, terwijl men niet 

weet wat er aan de achterkant gebeurt.  Goffman biedt een enorm begrippenapparaat waarmee 

hij de sociale interactie tussen groepen wil weergeven. 

 

Eerbied 

De rol van eerbied beschrijft Goffman in zijn essay ‘The Nature of Deference and Demeanor’ 

uit 1956, dat als doel heeft om de ervaring van het sacrale in een stedelijke seculiere wereld die 

door symbolische handelingen wordt bevestigd, te verkrijgen. Goffman gebruikt dus twee 

antropologische concepten hiervoor: eerbied en gezag (gebaseerd op data, verkregen uit een 

psychiatrische inrichting). Gedragsregels botsen met het individu op twee manieren, namelijk 

via verplichtingen en verwachtingen. Hierbij transformeren regels het Zelf in de persoon die 

hoort bij de functie. Gedragsregels transformeren actie en inactiviteit in expressie en of men nu 

wel of niet de regels uitvoert, er wordt iets gecommuniceerd. Gedragsregels zijn er in twee 

klassen: ten eerste symmetrische, waarbij de persoon verplichtingen krijgt en verwachtingen 

jegens anderen, die anderen voor hem bedacht hebben. Ten tweede asymmetrische, waarbij 

anderen mensen behandelen en zelf worden behandeld door een individu, die hen anders 

behandelt, dan dat hij door hen wordt behandeld. Hiermee samenhangend noemt Goffman twee 

soorten regels, namelijk een substantieve regel (substantie), die gedrag in relatie tot zaken 

geleidt, die als betekenisvol van zichzelf wordt gezien, los van wat overtreding of onderhoud 

van de regels uitdrukt over de zelven van de betrokken personen. Daarnaast is er de ceremoniële 

regel (ceremonie), die gedrag geleidt in zaken die een secundaire of geen betekenis in zichzelf 

hebben, maar wiens primair belang een conventioneel communicatiemiddel is, waarmee het 

individu zijn karakter uitdrukt of zijn waardering uit over de andere deelnemers in de situatie. 

Hierbij is ceremoniële activiteit net als substantieve activiteit een analytisch element, dat naar 

een component of functie of actie verwijst en niet naar de concrete empirische actie zelf.  
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 Eerbied verwijst volgens Goffman naar een component van activiteit wiens functies als 

symbolisch middel, waarmee waardering regelmatig wordt overgebracht naar de ontvanger van 

deze ontvanger of van iets waarvan de ontvanger een symbool, verlenging of middel is, 

bijvoorbeeld knielen voor een altaar. Dit is ritueel, omdat de activiteit een manier representeert 

waarmee het individu symbolisch implicaties moet aanpassen. Er zijn volgens Goffman twee 

richtingen ten aanzien van eerbied: ten eerste afgaan op vaststaand ritueel en zoeken naar 

overeenkomsten in alle sociale situaties waarbinnen dit ritueel wordt uitgevoerd, omdat men 

door een dergelijke analyse tot de “betekenis” van dit ritueel kan komen en ten tweede alle 

rituelen verzamelen die van de ontvanger afkomen. Vervolgens wordt elk ritueel geanalyseerd 

op haar symbolische betekenis die het ritueel belichaamt. Daarnaast ken eerbied twee groepen. 

De eerste zijn de zogenaamde vermijdingsrituelen, die verwijzen naar die vormen van respect 

die de acteur op een afstand houden van de ontvanger en die niet – met Simmel’s woorden – de 

“ideale sfeer” noemen, die rond de ontvanger ligt. Vermijding van iemands’ naam is normaal 

binnen de antropologie. De tweede groep zijn de presentatierituelen, handelingen waardoor het 

individu specifieke bevestiging geeft aan ontvangers hoe hij hen met respect behandelt. De 

regels rondom deze rituelen betreffen specifieke voorschriften, geen specifieke verboden; waar 

vermijdingsrituelen specificeren wat niet te doen, zeggen presentatierituelen wat je wel of niet 

moet doen. Er zijn volgens Goffman vier soorten van presentatieve eerbied: groeten, 

uitnodigingen, complimenten en kleine diensten. Al deze rituelen samen zorgen voor een 

continue symbolische traceerbaarheid van de omvang, waarin het ego van de ontvanger niet is 

gebonden of gebarricadeerd is in relatie tot anderen. Twee typen van eerbied zijn geïllustreerd, 

namelijk presentatierituelen, waardoor de acteur zijn waardering verbeeldt voor de ontvanger; 

en vermijdingsrituelen die de vorm hebben van voorschriften, verbodsbepalingen en taboes die 

impliceren dat de acteur moet afzien van het doen van handelingen, opdat niet het recht van de 

ontvanger wordt aangetast om hem op afstand te houden (dit komt overeen met Durkheim’s 

positieve en negatieve riten). Goffman volgt hier Durkheim’s these dat “de menselijke 

persoonlijkheid” een sacraal iets is; men durft deze grenzen niet te schenden of inbreuk te 

maken, terwijl men tegelijkertijd samen met anderen in gemeenschap wil leven.  

 Belliger vult dit aan met de opmerking dat er in wezen er twee procedures mogelijk zijn, 

om eerbiedingsrituelen te onderzoeken. Een daarvan is om een bepaald ritueel uit te schakelen 

en te zoeken naar factoren die gemeenschappelijk zijn voor alle sociale situaties waarin het 

voorkomt. Een dergelijke analyse zou leiden tot de “betekenis” van het ritueel. De andere is om 

alle rituelen te verzamelen die van toepassing zijn op een bepaalde ontvanger, ongeacht wie het 

ritueel uitvoert. Elk van deze rituelen kan vervolgens worden geïnterpreteerd volgens de 

symbolische betekenissen die ze bevatten. Als we deze betekenissen combineren, komen we 

tot de mening, die anderen over de ontvanger hebben en verplicht zijn hem deze te presenteren. 

Het idee van eerbied wordt meestal geassocieerd met bijvoorbeeld hulderituelen, 

onderdanigheid en de zoektocht naar een gunst. Eerbied wordt gezien als iets dat 

ondergeschikten aan hun superieuren verschuldigd zijn. Dit is een zeer beperkt concept van 

eerbied om twee redenen. Ten eerste zijn er vele vormen van symmetrische eerbied, die elkaar 

sociaal gelijk verschuldigd zijn. In sommige samenlevingen, bijvoorbeeld de Tibetaanse, 

kunnen begroetingen tussen gelijken van hoge rang brede ontwikkelingen van ritueel gedrag 

worden die, in termen van duur en reikwijdte, het soort eerbetoon overtreffen dat een onderwerp 

aan zijn heerser verschuldigd is in minder geritualiseerde samenlevingen. Hogepriesters over 

de hele wereld lijken verplicht te zijn om te reageren op offers met een uitdrukking als 

“gezegend bent u mijn zoon”. Ten tweede hoeft de acteur de ontvanger niet met eerbied te 

respecteren. Er zijn andere vormen van respect die regelmatig tot uitdrukking komen via 

interpersoonlijke rituelen, bijvoorbeeld vertrouwen, wanneer iemand plotseling vreemden thuis 

verwelkomt, of waardering voor kennis wanneer iemand het technisch advies van iemand 

anders opvolgt. Vormen van eerbied zoals affectie en erbij horen spelen ook een belangrijke rol 
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in respect. Eerbied kan vele vormen aannemen, maar slechts twee brede groepen moeten hier 

worden overwogen, namelijk de al genoemde vermijdings- en presentatierituelen.  

  

Rituele dynamiek: interactieritueel 

Over ritueel zelf zegt Goffman niet veel. Hij koppelt ritueel aan idealisering en zegt: “In de 

mate waarin een voorstelling de gangbare officiële waarden van de maatschappij duidelijk laat 

uitkomen, kunnen wij die voorstelling, in de traditie van Durkheim, Parsons en Radcliffe-

Brown, beschouwen als een ceremonie of ritueel – dus als een expressieve herhaling, 

hernieuwing en herbevestiging van de morele waarden der gemeenschap, wat hier als rituele 

dynamiek kan worden aangemerkt. Goffman onderscheidt dus ceremonie van substantie. Voor 

zover deze expressieve vertekening van voorstellingen als realiteit wordt aanvaard, heeft 

datgene wat op dat moment als realiteit geaccepteerd wordt in zekere opzichten het karakter 

van een “viering” gekregen. Wanneer men in zijn kamer blijft en zich afzijdig houdt van de 

plaats waar het rituele feest wordt gegeven, of afzijdig blijft van de plaats waar de specialist 

zijn cliënt opwacht, blijft men ook weg van de plek waar een voorstelling van de werkelijkheid 

wordt gegeven. De wereld is volgens Goffman met recht omschreven als een bruiloft waar men 

met elkaar een ceremoniële verbintenis aangaat.   

Dit gebruik verschilt van het alledaagse, dat “ceremonie” meestal als een zeer 

gespecificeerde, uitgebreide reeks symbolische handelingen beschouwt, die bij plechtige 

gelegenheden door hoge persoonlijkheden worden gevierd. Deze gelegenheden lokt volgens 

Goffman gemakkelijk een bepaald soort religieus gevoel uit. In alle samenlevingen zijn 

gedragscodes meestal zodanig gecodificeerd dat gegarandeerd is dat iedereen correct handelt 

en gelijk wordt behandeld. In onze samenleving omvat de code voor inhoud gerelateerde regels 

en uitdrukkingen recht, moraliteit en ethiek; de code voor ceremoniële regels en uitdrukkingen 

is belichaamd in wat we etiquette noemen. Alle instellingen zijn gebaseerd op beide codes. In 

dit essay zullen we ons concentreren op de ceremoniële code. De acties of evenementen, dat 

wil zeggen de karakters of symbolen die ceremoniële boodschappen overbrengen hebben een 

opmerkelijk ander karakter. Ze kunnen worden overgebracht door middel van woorden wanneer 

iemand zichzelf of anderen in een bepaalde taal en toon prijst of verwijt, of door gebaren 

wanneer iemand vermoedens of onderdanigheid uitdrukt door hun houding, door de kamer 

wanneer iemand plaats maakt voor iemand anders of hem aan zijn rechterkant laten zitten in 

plaats van aan zijn linkerkant, door taken als iemand ze royaal overneemt en ze vol vertrouwen 

en vakkundig uitvoert in aanwezigheid van anderen, door de communicatiestructuur, wanneer 

iemand vaker spreekt dan anderen of meer aandacht krijgt dan zij. Het is cruciaal dat 

ceremoniële actie en inhoud gerelateerde actie analytische elementen zijn, die betrekking 

hebben op een component of actieve functie en niet op concrete empirische actie zelf. Er zijn 

acties die een ceremoniële, maar blijkbaar geen significante inhoud gerelateerde component 

bevatten. Er kan echter worden gezegd dat elke handeling die vooral inhoudelijk relevant is, op 

voorwaarde dat anderen deze actie op de een of andere manier waarnemen, ook een bepaalde 

ceremoniële betekenis heeft. De manier waarop de actie wordt uitgevoerd, of de korte 

onderbrekingen, die bedoeld zijn voor de uitwisseling van kleinere hoffelijkheden, vervullen 

de instrumenteel georiënteerde situatie met ceremoniële betekenis. Alle symbolen die door een 

bepaalde sociale groep voor ceremoniële doeleinden worden gebruikt, kunnen hun ceremoniële 

woordenschat worden genoemd. Gewoonlijk worden samenlevingen gedifferentieerd op basis 

van het aantal ceremonies dat in een bepaalde periode plaatsvindt en een bepaalde vorm van 

interactie aangaat, of op basis van verscheidenheid en differentiatie van hun vormen. Het zou 

volgens Goffman zinvol zijn om onderscheid te maken tussen samenlevingen naargelang de 

vereiste ceremonie als een onaangename plicht wordt ervaren of spontaan wordt uitgevoerd als 

een moeiteloze of plezierige plicht. Ceremoniële handelingen lijken bepaalde 

basiscomponenten te bevatten.  
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Het boek Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behaviour kan als vervolg op 

Presentation of the Self gezien worden, waar Goffman al de dagelijkse omgang tussen mensen 

uiteenzette door middel van groepsanalyse. Hier gaat Goffman daarop verder, wat duidelijk een 

ander soort model van rituele dynamiek is dan eerder geschetst. Dit boek is een bundel van zes 

eerder gepubliceerde artikelen, waar onderwerpen als directe interactie, eerbied en gedrag, 

schaamte en sociale organisatie, vervreemding, de geestestoestand en de vraag waar het gebeurt 

(actie) aan bod komen. Ook hier wordt met een groot aantal begrippen gewerkt die samen 

diverse modellen vormen die gericht zijn op sociale interactie, waarbij interactieritueel een 

belangrijk concept is. Goffman spreekt over een corrigerend proces dat hij ritueel evenwicht 

noemt. Goffman gebruikt hier wel het woord “ritueel”, omdat hij te maken heeft met 

handelingen wier symbolische component de auteur laat weten hoe waardig hij is voor het 

verkrijgen van respect of hoe waardig hij is, wanneer hij anderen aanvoelt. Hij gebruikt hierbij 

het woord “uitwisseling” (interchange), een volgorde van handelingen die in gang zijn gezet 

door een erkende dreiging van face en die het herstel van ritueel evenwicht vernietigen. Voor 

Goffman is menselijke uitwisseling een kwestie van geordende reeksen symbolische 

communicatie, die hij interactierituelen of rituele spellen noemt.  

Goffman ziet, net als Erikson, ritueel gedrag als onderdeel van de dagelijkse interactie. 

Hij concentreert zich op de gedetailleerde analyse van de vele ontmoetingen tussen concrete 

individuen in gewone dagelijkse situaties. Deze gelegenheden zijn vluchtige, toevallige 

momenten in de interactie tussen mensen. Hoewel voorbijgaand en ongepland, zijn de manieren 

waarop deze gebeurtenissen zich voordoen sterk gereguleerd. Goffman gaat uit van de op regels 

gebaseerde aard van dagelijks interpersoonlijk gedrag en introduceert het concept van 

“interactieritueel”. Hij vraagt naar de ongeschreven regels die de interacties tussen mensen 

informeren, door zich te concentreren op die situaties waarin de normale routines worden 

verstoord en mensen hun gezicht verliezen of iets doen om dit te voorkomen. Volgens Goffman 

zijn rituele praktijken allereerst bedoeld om “gezicht te redden”. In feite, stelt Goffman, 

construeert men iemands identiteit, of “gezicht”, als een type sacraal object dat wordt gevormd 

door het ritueel van sociale uitwisseling. De sociale constructie van zelfbeelden en hun relaties 

met andere zelfbeelden genereert een totale rituele orde, betoogt hij, dat wil zeggen een 

communicatiesysteem dat zich niet bezighoudt met feiten, maar met inzichten en interpretaties, 

evenals “blindheid, halve waarheden, illusies en rationalisaties.” In een gerelateerde definitie 

van ritueel suggereert Goffman dat plichtmatige en conventionele handelingen de manier zijn 

waarop individuen respect tonen voor “een object van ultieme waarde”, zoals de 

persoonlijkheid van een ander of het hele bouwwerk van gecodificeerde sociale relaties. De 

functie van ritueel – om sociale relaties te onderhouden – wordt geanalyseerd in relatie tot het 

concept van “zelfbeeld”. Volgens Goffman heeft ritueel te maken met de sociale constructie 

van de persoon – het sociale Zelf – en bijgevolg met de psychologische vorming van het 

individu, zijn ervaringen, emoties en definities van het Zelf. De etymologische oorsprong van 

de term “persoon” verwijst ook naar het verband tussen het zelfbeeld van het individu van de 

persoon en sociale rollen: in het oude Rome was persona het masker van de voorouders dat 

vóór de rituele parade werd gedragen. Het verliezen van sociaal zelfbeeld betekent 

“gezichtsverlies” en vertegenwoordigt een schending van de collectieve rituele orde, die de hele 

gemeenschap moet beschermen. Goffman schrijft hierbij een belangrijke rol toe aan de 

symbolische dimensie van interpersoonlijke interactie. In tegenstelling tot traditionele 

Durkheimiaanse rituele studies, betekent dit niet dat er abstracte sociale waarden moeten 

worden overgedragen. Volgens Goffman drukt ritueel het aspect van “vertrouwen” uit. 

Individuen volgen regels, zolang ze erop kunnen vertrouwen dat anderen hetzelfde doen, wat 

uiteindelijk leidt tot “zelfregulerende deelnemers” binnen een bepaalde cultuur. Ritueel gedrag 

is dus alleen mogelijk op basis van wederzijds vertrouwen, vertrouwen dat zich uit in respect 

voor het imago van de ander. Terwijl Erikson beweert dat “basisvertrouwen” ontstaat in het 
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natuurlijke proces van ritualisering tussen moeder en kind, vertrekt Goffman vanuit een reeds 

bestaand sociaal referentiekader dat het individu vormt. Volgens deze visie komt ritueel niet 

voort uit interne psychologische mechanismen, maar ontstaat het uit sociale interactie. De kern 

van ritueel is de op regels gebaseerde aard, die dient om sociale interactie te reguleren en 

bijgevolg de individuele persoon vorm te geven. Ritualisering zoals bedacht door Gay of 

Erikson veronderstelt een leerproces. Het individu verwerft geleidelijk “rituele competentie”, 

wat een positieve, adaptieve, psychologische ontwikkeling mogelijk maakt. Goffman’s analyse 

onthult in feite niets over de oorsprong van ritueel gedrag, maar toont alleen aan hoe 

gereguleerd gedrag zich ontvouwt in de dagelijkse praktijk. Hij ontrafelt de rituele codes die 

interactie bepalen. In die zin beschrijft Goffman een cognitieve competentie. Zo leidt zijn 

zorgvuldige analyse van sociale handelingen tot een cognitieve benadering van ritueel gedrag. 

Precies hoe het individu de morele richtlijnen verwerft van de specifieke culturele instellingen 

waarin hij zich bevindt, blijft onduidelijk.    

Goffman zelf verwees in zijn latere geschriften niet Durkheim’s concept van het heilige. 

Het concept van de interactief begiftigde met heiligheid (en het Zelf) wordt zelfs niet herkend 

in de secundaire literatuur over Goffman voor zijn vroege werk, waarvoor eigenlijk reden 

genoeg zou zijn. Slechts enkele sociologische werken die hetzelfde idee ontwikkelen als 

Goffman, zelfs als zijn naam niet wordt genoemd, kunnen worden gebruikt om zijn theorie van 

interactieritueel verder te ondersteunen. Recente werken kunnen ten minste helpen de rituele 

dynamiek van Goffman als een belangrijk thema te benadrukken, wat heden ten dage zeer 

belangrijk is in het debat over ritueel en verandering. 

 

Dit boek is dan ook een welkome aanvulling op het debat, dat rondom de persoon van Goffman 

wordt gevoerd, waarbij zijn aandeel in de wetenschap inmiddels niet meer overschat kan 

worden. Ik beveel dit boek dan ook bij iedereen aan.  
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(Recensie) Philip Rousseau and Manolis Papoutsakis (eds.), Transformations of Late Antiquity: 

Essays for Peter Brown (Routledge 2016). ISBN 9781351878081, 366 pp. €119,50. 

Mark Beumer 

 

Dit deel is een cadeau aan Peter Brown op 

zijn zeventigste verjaardag. De achttien 

bijdragen, allemaal gerenommeerde 

collega van Brown, gaan over een 

gemeenschappelijk thema dat dicht bij 

Brown’s eigen wetenschappelijke hart 

ligt:  “transformaties”.  

De uitdrukking, zoals begrepen in elke 

bijdrage, kan verwijzen naar het 

onderwerp zelf, de historische periode 

van de Late Oudheid en verschillende 

aspecten ervan, maar ook naar de manier 

waarop dit onderwerp de afgelopen 

decennia is bestudeerd. Zo bespreekt 

Robert Markus ‘Transformations of Late 

Antique Christianity’ in de tijd tussen 

Henri-Renée Marrou en Peter Brown (pp. 

1-13) 

Averil Cameron kijkt in zijn hoofdstuk 

naar ‘Roman Studies in Sixth-Century 

Constantinople’ (pp. 15-36), Glen 

Bowersock breidt het onderwerp uit naar 

het Nabije Oosten (pp. 37-49), terwijl 

Sebastian Brock en Sidney H. Griffith 

zich bezighouden met specifieke aspecten 

van de cultuur in het Nabije Oosten in de 

Late Oudheid: ‘Regulation  for an 

Association of Artisans from the Late 

Sasanian or Early Arab Period’ (pp. 51-62) en ‘Crosses, Icons and the Image of Christ in 

Edessa: The Place of Iconophobia in the Christian-Muslim Controversies of Early Islamic 

Times’ (pp. 63-84). De volgende twee bijdragen keren terug naar het vierde-eeuwse Rome. Rita 

Lizzi Testa onderzoekt ‘Alle origini della tradizione pagana su Constantino e il senato romano’ 

(pp. 85-127), terwijl John Matthews in zijn essay getiteld ‘Four Funerals and a Wedding’ deze 

wereld en de volgende in 4e-eeuws Rome onderzoekt (pp. 129-46). Daarna volgen twee essays 

over Augustinus van Hippo, ‘Les Réticences de saint Augustin face aux légendes 

hagiographiques d’après la lettre Divjak’ (pp. 147-58) en Philip Rousseau’s ‘Language, 

Morality and Cult: Augustine and Varro’ (pp. 159-75), voordat het boek terugkeert naar 

Byzantium met ‘A World Full of Stories’ van Charlotte Roueché (pp. 177-85), ‘Safe-Conducts 

to Heaven: Holy Men, Mediation and the Role of Writing’ van Claudia Rapp (pp. 177-85). pp. 

187-203) en Judith Herrin's 'Book Burning as Purification' (pp. 205-22). De laatste vijf essays 

behandelen verschillende thema’s en onderwerpen uit de zesde tot de vijftiende eeuw: Lellia 

Cracco Ruggini en Giorgio Cracco schrijven over ‘Gregorio Magno ei “Libri dei Re”’ (pp. 223-

58), Peregrine Horden over ‘The Late Antique Origins of the Lunatic Asylum’ (pp. 259-78), 

Susanna Elm over' ‘Family Men: Masculinity and Philosophy in Late Antiquity’ (pp. 279-301), 

Julia M.H. Smith over ‘Radegundis peccatrix: Authorizations of Virginity in Late Antique 

Gaul’ (pp. 303-26) en Peter Garnsey over ‘Gemistus Plethon and Platonic Political Philosophy’ 
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(pp. 327-40). Een algemene index (pp. 341-5) maakt dit deel compleet, voorafgegaan door een 

inleiding en een selecte bibliografie van werken van Peter Brown (pp. ix-xx). De breedte van 

deze collectie is verbluffend en de diepte van elke bijdrage is zeer indrukwekkend gezien de 

relatieve beknoptheid van elk hoofdstuk.  

Het is duidelijk dat zowel redacteuren als auteurs de leiding hadden over de bronnen en 

literatuur. Het boek brengt de Late Oudheid over als een ongelooflijk rijke en complexe realiteit, 

inclusief niet alleen het Latijn en het Grieks, maar ook de Syrische en Arabische werelden van 

de vijfde tot achtste eeuw (in de eerste vijf hoofdstukken) en zelfs van latere eeuwen (zoals in 

het laatste hoofdstuk). Verschillende van de latere hoofdstukken suggereren hoe de vaak 

(tamelijk foutieve) waargenomen kloof tussen de Late Oudheid en de moderne wereld kan 

worden overbrugd door het materiaal met een praktische geest te benaderen. De werelden van 

de Late Oudheid – dit kan een van de blijvende erfenissen van het oeuvre van Peter Brown zijn 

– zijn niet primitiever of exotisch in vergelijking met onze werelden van vandaag, dan sommige 

eilandculturen, die zijn bestudeerd door een culturele antropoloog. De lessen die Brown heeft 

getrokken uit het lezen van Mary Douglas, hebben een blijvende invloed op zijn discipline 

uitgeoefend. Hun effect lag niet in de eerste plaats in het produceren van nieuwe inhoud, hoewel 

nieuwe inhoud de afgelopen vijftig jaar ook aan het licht is gekomen (veel van Claude 

Lepelley’s bijdrage geeft een voorbeeld), maar in het overbrengen van een nieuwe betekenis, 

een nieuwe manier om zeer oud en in veel opzichten zeer bekend erfgoed. Op zoek naar de 

exotische en vreemde wereld van de Late Oudheid, kwamen veel wetenschappers terug met 

inzichten die het potentieel kunnen hebben om het heden te revolutioneren en de toekomst vorm 

te geven.  

Een gebied waarop dit mogelijk al gebeurt, is het gebied van religie. Aan het einde van 

zijn bijdrage wijst Robert Markus op de “verschuivende grenzen” in de studie van laatantieke 

“christenen” (p. 13). Het kan zelfs zo zijn dat de categorie van het christendom zelf op het punt 

staat geheel te verdwijnen en te worden vervangen door meer geschikte categorieën die de 

verscheidenheid aan verschijnselen verklaren. die de overgangsperiode van de late 

Hellenistische periode tot de komst van de islam kenmerken. De studie van de verschillende 

vormen van “monotheïsme” of “religieuze identiteit” in de Late Oudheid kan een indicatie zijn 

van waar we naartoe gaan. De bijdrage van Philip Rousseau is daar een goed voorbeeld van. 

Hoewel hij af en toe nog steeds knipoogt naar versleten stereotypen (zie p. 159: “In het geval 

van Augustinus hebben we te maken met een bisschop”) biedt Rousseau een frisse en over het 

algemeen onbezonnen vergelijking tussen de religiestudie van Augustinus en Varro. Hij heeft 

volkomen gelijk als hij beweert dat “zijn onderwerp verder reikt dan Augustinus” (p. 174). Zijn 

punt is niet om te laten zien hoe Augustinus “homiletische oratorium afgeleverd in een 

ceremoniële setting” een overtuigende “christelijke” bewering bereikte tegen “vergelijkbare 

excuses nog steeds opgezet door sommige niet-christelijke tijdgenoten”, maar hoe Augustinus’ 

retoriek getuigt van een culturele verschuiving in de relatie tot het verleden, helemaal niet 

wezenlijk verbonden met één bepaalde religie, van “iemand die vrijheid omhelst, maar binnen 

de context van erfenis” tot “een andere die de mensen uit slavernij naar het verleden naar een 

spirituele en blijvende aanwezigheid bracht gegarandeerde ware vrijheid” (p. 174). Het is waar 

dat, zoals John Matthews opmerkt (p. 146), men de impact van het werk van een bepaalde 

auteur in zijn eigen tijd niet moet overschatten in vergelijking met bepaalde latere perioden die 

achteraf de betekenis van zijn werk hebben versterkt. Toch kan achteraf gezien worden, dat die 

niet zo duidelijk waren voor tijdgenoten. Maar het allerbelangrijkste, wat er gaande was in de 

Late Oudheid, is geen strijd tussen “christenen” en “heidendom” (terwijl de laatste uitdrukking 

naar behoren wordt vermeden door de auteurs, de eerste niet), maar een tussen een reeks 

concurrerende opvattingen over hoe de realiteit moet worden geïnterpreteerd. Net zoals geen 

van deze opvattingen eenvoudigweg als “heidens” kan worden gekwalificeerd, kan ook geen 

van hen eenduidig “christelijk”' worden genoemd. Eeuwen na Hiëronymus van Stridon en 
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Augustinus wordt de Arabische (soms ook wel “islamitische”) filosoof Al Farabi geciteerd als 

argument uit zijn studie van Plato en Aristoteles dat religie, voor zover deze berust op retoriek 

en metafoor, met andere woorden op prediking en beroep aan geloof in plaats van intellect, 

nooit terecht een hogere graad van waarheid dan filosofie kan claimen. Men kan alleen 

aannemen dat Al Farabi hier niet in de eerste plaats aan het christendom dacht. Het is duidelijk 

dat, om een zin van Rousseau weer op te pakken, dit deel “voorbij” de Late Oudheid wijst. Het 

wordt daarom niet alleen aanbevolen voor specialisten die in het veld werken, maar als een gids 

voor iedereen die geïnteresseerd is in de huidige trends in het bredere vakgebied. 

 

Wat echter niet geheel overtuigt, is de opmerking dat er tussen christenen en niet-christenen 

geen concurrentie zou zijn, want uit de antieke bronnen blijkt wel degelijk dat er sprake is van 

competitie. Het is echter de vraag hoe sterk deze competitie is en of er niet veel meer sprake is 

van acculturatie en inculturatie of rituele dynamiek, wat ik overigens mis in de vorm van Ritual 

Studies. Wat ik ook mis is de vervanging voor termen als “christen” en “christendom”. Aan de 

andere kant lijkt het er tegenwoordig ook op, dat we alle termen tussen aanhalingstekens gaan 

plaatsen, wat qua schrijven al heel erg het lezen vertroebelt. Daarnaast wordt de term 

“transformatie” gebruikt, als vervanging voor “verval” inzake het Romeinse Rijk. De vraag is 

natuurlijk of dit begrip een goede vervanger is. Er is namelijk toch sprake van verval, wanneer 

wordt gekeken naar de economische crisis van de derde eeuw en druk op de limes door de 

diverse volksverhuizingen. Desondanks lijkt mij dit een prima boek om mee te nemen in de 

discussie in de overgang van Oudheid naar Middeleeuwen. 
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(Recensie) Douglas Smith, De Russische Klus. De geheime Amerikaanse reddingsoperatie bij 

de Russische hongersnood (Spectrum 2019). ISBN 9789000360406, 328 pp. € 27,99. 

Jef Abbeel 

 

Van 1921 tot 1923 heerste er in de Sovjet-

Unie een massale hongersnood, die aan 6 

miljoen mensen het leven kostte. Lenin 

droeg een groot deel van de schuld door zijn 

ideologisch geïnspireerde onderdrukking 

van de boerenbevolking. De droogte maakte 

de situatie nog hopelozer.  

 

Het boek begint met aangrijpende verhalen 

over kannibalisme door uitgehongerde 

mensen, die zelfs hun eigen kinderen opaten. 

Zulke verhalen komen verder in het boek 

nog geregeld terug. Om zijn regime te laten 

overleven, deed Lenin een beroep op de 

kapitalistische vijand, Amerika. Herbert 

Hoover, die tijdens de oorlog ook al een 

hulpactie voor België en Noord-Frankrijk 

had opgezet, mocht ook nu de operatie 

leiden. Daarvoor werd de ARA opgericht: 

de American Relief Administration, die 

twee jaar lang meer dan tien miljoen mensen 

voedde, verspreid over 1 miljoen km² in het 

huidige Wit-Rusland, Oekraïne en Rusland, 

vooral in de regio van de Wolga en de Oeral. 

 

Rusland had al sinds 1880 de traditie om de 

boeren uit te buiten. Om de industrialisering te betalen, moesten ze steeds meer graan afstaan 

voor de export. In 1891 was er ook al een mislukte oogst en Amerikaanse hulp om de 

hongersnood te lenigen. Lenin juichte de honger toen toe: zo zou de bevolking het geloof in 

God en in de tsaar verliezen. Revolutie was de oplossing, niet liefdadigheid (p. 20-21). In 

februari 1917 leidde een nieuwe voedselcrisis tot revolutie en het einde van de 300 jaar oude 

Romanov-dynastie. In november 1917 grepen de bolsjewieken de macht. Vanaf april 1918 

gingen ze over tot gewelddadige confiscatie van graan en een kruistocht tegen de ‘achterlijke 

boeren’. Lenin beval de koelakken in het openbaar op te hangen, zodat de mensen het kilometers 

ver konden zien en zouden beven. Hij liet hun namen publiceren en al hun graan afpakken. 

Boeren moesten zich uitkleden en naakt laten geselen (p. 23). Het graanquotum werd steeds 

verhoogd: van 288 miljoen kilo in 1918 naar 443 miljoen in 1920 (p. 24). De boeren kwamen 

in 1921 in opstand, net zoals de matrozen in Kronstadt, maar beide opstanden werden bloedig 

neergeslagen, die van de boeren door Toechatsjevski met gifgas en concentratiekampen (p. 26). 

De hongersnood van 1921 dreigde 36 miljoen Russen te doden. Patriarch Tifon en schrijver 

Gorki informeerden het Westen.  

Hoover was tegen de ‘moorddadige tirannie van Lenin’, maar had medelijden met de 

hongerlijders.  Op 20 augustus 1921 werd in Riga een verdrag ondertekend tussen de ARA en 

de zeer wantrouwige Sovjetleiders, die vreesden dat de Amerikanen hun regime omver wilden 

werpen. Maar de ARA hield zich buiten de politiek en de Sovjets hielden zich vaak niet aan het 

verdrag. Moskou zag er in 1921 vreselijk uit: bomkraters, vuilnis van meerdere jaren, 
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dichtgetimmerde winkels vol spinnen, angst voor de dood op de wanhopige gezichten (p. 61). 

In de Wolga-regio was het nog veel erger: daar aten ze eikels en gras, tierden tbc, scheurbuik, 

tyfus, cholera, dysenterie. Foto’s van kinderen doen aan Auschwitz denken (p. 67 en 70). 

Vrouwen beweerden dat ze het veel beter hadden tijdens de tsaren. Ongeveer 380 Amerikaanse 

blanke mannen werkten in Rusland. Ze vonden het werk te gevaarlijk voor vrouwen en joden. 

Eén zwarte vrouw werkte er als wasvrouw.  

De geografische uitgestrektheid van de hongersnood was enorm: 1.300 km van noord 

naar zuid, 550 van west naar oost. De treinen die het voedsel vervoerden, haalden maximum 15 

km per uur, als ze al konden rijden, want soms waren ze geblokkeerd door de sneeuw of waren 

de sporen zwaar beschadigd. Een telegram van de Oeral naar Moskou deed er twee weken over. 

Een paar Amerikanen leidden soms gebieden die 7 keer zo groot als België of 6 keer zo groot 

als Nederland waren. De emotionele spanning was hoog, want ze zagen veel lijken, 

uitgehongerde kinderen en stervende moeders die hun kinderen verstikten om hun lijden te 

beëindigen. In een district van de provincie Samara was de bevolking in twee jaar tijd gedaald 

van 491.000 naar 179.000 (p. 176). De Amerikanen deden ook onderzoek naar kannibalisme 

en ze maakten in Samara foto’s van kannibalen en van hun lichamen of lijken. Een arts gaf als 

oorzaak de gruwelijke honger en de ontmenselijking door de jarenlange ellende (p.172-173). 

De uitgehongerden beschouwden het opeten van lijken ook niet als een misdaad. Sommige 

Amerikanen werden depressief en moesten terug naar huis om te genezen. 

Lenin was voorstander van Amerikaanse hulp, maar er was hevig verzet van Stalin, Zinovjev 

en Boecharin. En vooral veel tegenwerking van de geheime dienst (Tsjeka, daarna GPOe), die 

zowel de Amerikanen als hun duizenden Russische medewerkers het leven zuur maakte, de 

graanbelasting op de boeren bleef verhogen en hen zwaar mishandelde (p. 147-148).  

Op 23 februari 1922 onteigende Lenin het bezit van de orthodoxe kerk. Hij liet 

vuurpelotons los op de mensen die de kerk verdedigden. 8.000 mensen kwamen hierbij om en 

1.200 geestelijken werden terechtgesteld na een showproces, het eerste in de Russische 

geschiedenis. Deze roofcampagne leverde twaalf ton goud, zilver, diamanten en andere 

edelstenen op (p.149). Op de conferentie van Genua/Rapallo in april 1922 vroeg Lenin via 

minister van buitenlandse zaken Georgi Tsjitsjerin tevergeefs naar Westerse investeringen en 

technische hulp. De Sovjet-Unie (Tsjitsjerin) en Duitsland (Walther Rathenau)  sloten wel een 

geheim akkoord: Duitsland mocht zich ten oosten van Moskou herbewapenen in ruil voor 

technische hulp. De ARA zorgde, behalve voor maïs en andere levensmiddelen, ook kleding en 

schoenen, voor abonnementen op wetenschappelijke en medische tijdschriften, voor massale 

vaccinaties tegen cholera, tyfus, pokken, malaria, difterie en tetanus, voor de aanleg van 

moestuinen en filtersystemen voor drinkwater (p. 213-217). De auteur beschrijft ook hoe honger 

het lichaam en de geest stap voor stap afmaakt en hoe de staat van de rieten daken die fases 

aangaf (p. 192-193). De Russische roebel was in 1922 heel weinig waard: voor 1 dollar had 

men … 3,6 miljoen roebel! Dat was ook de prijs van een geroosterde kip (p. 229-234). Bijna 1 

op 10 van de Amerikanen werd verliefd op een Russin en trouwde ook met haar. In november 

1922 besefte Lenin hoe slecht zijn land ervoor stond en vroeg aan Hoover om naar Rusland te 

komen en de wederopbouw te leiden, maar deze reageerde er niet op. De ARA wou enkel de 

hongersnood wegwerken (p. 260-261). In mei en december 1922 kreeg Lenin een beroerte, in 

het voorjaar van 1923 opnieuw. Hij kon niet meer spreken en was deels verlamd. Op 21 januari 

1924 overleed hij, wellicht door aderverkalking in de hersenen, maar er waren ook geruchten 

dat syfilis de doodsoorzaak was (p. 274). Daarvoor werd hij behandeld met arsenicum. 

In februari 1923 exporteerde de Sovjet-Unie minstens 400.000 ton graan naar Europa, 

terwijl nog 8 miljoen mensen honger leden. In maart 1923 werd dan ook nog een katholieke 

bisschop ter dood veroordeeld wegens zijn protest tegen het afpakken van kerkelijk bezit. 

Gevolg: de Sovjets werden internationaal afgekeurd, ook door Hoover (p. 282-283). Op 13 juni 

1923 kwam in Riga het laatste schip met Amerikaans voedsel aan: de opdracht liep ten einde. 
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Op 20 juli 1923 vertrokken de laatste Amerikanen. De hongersnood had aan 6 miljoen mensen 

het leven gekost, maar zonder Amerikaanse hulp zouden het er minstens 10 miljoen zijn 

geweest (p. 293). De Amerikaanse hulp had ook het regime van Lenin gered van de ondergang 

(p. 294). De ex-ARA-medewerkers hadden nog jaren heimwee naar Rusland en naar Russische 

vrouwen. Elk jaar hielden ze een reünie in New-York, minstens tot 1965. In Rusland voelden 

ze zich belangrijk, in Amerika waren ze niets bijzonders (p. 297-298). Kort na hun vertrek 

werden in Rusland mensen gearresteerd, die voor de ARA hadden gewerkt. Dat ging door 

tijdens de Grote Terreur (met als slachtoffers o.a. Kamenev, Radek, Eiduk, Kameneva)  en tot 

in de Koude Oorlog (p. 307). In de Grote Sovjet Encyclopedie van 1950 en in een handboek 

geschiedenis van 1962 werd de ARA voorgesteld als een apparaat voor spionage en 

contrarevolutie. Chroesjtsjov beweerde in 1959 in Amerika dat de burgeroorlog en de 

hongersnood een gevolg waren geweest van de Amerikaanse interventie (p. 307-308). Tussen 

1923 en 1933 (diplomatieke betrekkingen) werd de handel van Amerikaanse bedrijven met de 

Sovjet-Unie ruim 20 keer zo groot (p. 302-303). De hulpactie had dan toch iets opgeleverd. Het 

is vreemd dat Armand Hammer, de belangrijkste tussenpersoon, hier niet vernoemd wordt. 

Stalin kon met Amerikaans kapitaal razendsnel industrialiseren en de landbouw verder 

collectiviseren, d.w.z. de boeren uitroeien of naar Siberië deporteren (p. 303-304). Dit leidde 

tot een tweede grote hongersnood, waarbij tussen 1931 en 1934 opnieuw meer dan 5 miljoen 

mensen stierven, vooral in Oekraïne. Stalin was hiervan perfect op de hoogte en vroeg geen 

buitenlandse hulp. Hoover werd in 1927 wel aangeduid als verantwoordelijke voor een groot 

hulpprogramma toen de Mississippi overstroomde. De zwarte Amerikanen kwamen helaas niet 

in aanmerking voor deze hulp (p. 305)! In 1928 werd Hoover president, maar hij faalde 

compleet bij de aanpak van de economische crisis van 1929 e.v. In 1932 werd hij niet herkozen. 

Hij overleed in 1964. Tijdens WO II bezorgde Roosevelt met zijn Lend-Lease-act (1941-1945) 

voor 12 miljard $ materiaal en voedsel aan de Sovjet-Unie, waardoor volgens maarschalk 

Zjoekov de Russen de oorlog tegen de Duitsers konden winnen (p. 309). Tussen 1992 en 2007 

kreeg Rusland nog eens 28 miljard $, deels in de vorm van Amerikaanse en ook wat Europese 

voedselhulp. Daar was een oorzaak voor: in 1993 leed 70% honger, in 1999 leefde 50% onder 

de armoedegrens (p. 309). Toen Jeltsin aftrad op 31 december 1999, had hij dus redenen om 

zich te verontschuldigen. Het boek eindigt met een verwijzing naar de voornaamste bronnen in 

Amerika en in Rusland, een lange literatuurlijst en een fotoverantwoording. Het geeft een 

duidelijk beeld van de Russische hongersnood in 1921-1923, de Amerikaanse hulp, de 

dankbaarheid van de gewone mensen, het verzwijgen en zelfs actief uitwissen door de 

onverschillige overheden.  

De lezer krijgt afwisselend gruwelijke feiten en mooie belevenissen van ARA-mannen, 

die bevriend werden met Russen, verliefd op Russinnen en met heimwee naar de Russische 

cultuur en samenleving terugkeerden naar Amerika. Enkele opmerkingen: op p. 11 staat een 

kaart, maar een hoop plaatsnamen staan er niet op; je moet dus een atlas bij de hand houden om 

Tambov, Syzran etc. terug te vinden. Er staan ook spel- en drukfouten in: p. 37: riekte moet 

rook zijn; p. 50: joellie i.p.v. jullie; p. 79: Arabat i.p.v. Arbat; p. 95: linsjerie i.p.v. lingerie; p. 

146: tijd i.p.v. een tijd; p. 292: beiden landen i.p.v. beide; p. 297: een pijnlijk dood i.p.v. 

pijnlijke; p. 306: stief i.p.v. stierf. Lenin weigerde niet enkel de Amerikaanse schulden terug te 

betalen (p. 38): ook die van Engeland, Nederland, België, Frankrijk… werden nooit 

terugbetaald. Het aantal inwoners van Hongarije, Jordanië, Zweden bedroeg in 1922 geen 10 

(p. 219) maar 3 miljoen. De auteur veronderstelt dat de lezer de volgende begrippen kent: 

samowardiplomatie (p. 263, theepot-diplomatie?), tooloop (p. 277, een dikke winterjas), 1-op-

25 rijden (p. 277, zeer zuinig rijden, maar dat lijkt me onmogelijk met de Cadillacs van 1921 

op de slechte Russische wegen), lebeda (p. 278, melde, een plant), spam (p. 309, hier in de 

betekenis van varkensvlees in blik). Los van deze details is het een boeiend boek over een 

onderwerp dat weinig bekend is. Hopelijk volgt er een vertaling in het Russisch. 
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(Recensie) David Frankfurter (ed.), Guide to the Study of Ancient Magic. Religions in the 

Graeco-Roman World. Volume 189. (Brill 2019). ISBN 9789004171572, 797 pp. €249,00. 

Mark Beumer 

 

Guide to the Study of Ancient Magic 

analyseert magie uitgebreid, inclusief 

een breed scala aan tradities en 

methoden. Het is verdeeld in vier delen. 

Deel één biedt een algemene inleiding 

tot het volume, omlijst magie als een 

categorie die handig is. Deel twee 

suggereert dat magie moet worden 

opgevat als een vorm van onwettig 

ritueel. Elk item in deel twee beschrijft 

magie als zodanig en vermijdt het 

gebruik van de term “magie”, gericht 

op het construeren van het emisch 

perspectief. Het omvat Mesopotamië, 

Iran, Egypte, Griekenland, het oude 

Israël en het vroege jodendom, Rome 

en het Romeinse rijk, het vroege 

christendom en Romeins en Byzantijns 

Egypte. Deel drie biedt analyses van 

objecten en teksten die historisch 

magisch worden genoemd. Elk 

hoofdstuk biedt een nieuwe analyse en 

een overzicht van de geschiedenis van 

de wetenschap. Magische items en 

objecten omvatten de Grieks-

Egyptische magische papyri, 

christelijke spreuken en handleidingen 

uit Egypte, bindende spreuken, joodse 

amuletten, magische schalen en magie, 

edelstenen, beeldjes en afbeeldingen in rituele oefeningen, tekstuele amuletten en 

schrijftradities en rituele objecten in gebouwen. Ten slotte onderzoekt deel vier “magie als een 

kwaliteit of dynamiek van woorden, teksten, artefacten, personen, rituele procedures of sociale 

situaties”. Magie wordt benaderd vanuit het perspectief van taalhandelingen, schrijfsels, 

materialiteit, mystiek, waarzeggerij, lokale toepassing van een gezaghebbende traditie en 

sociale spanning. 

 

Over het algemeen is het boek een uitstekende introductie tot de theorie van magie en manieren 

waarop magie wordt beoefend in tijd en ruimte. Opmerkelijke bijdragen omvatten elke inleiding 

tot regionale vormen van magie (onwettig ritueel) in hoofdstuk 4-11, de discussie van David 

Frankfurter over “magie” als een vorm van lokaal ritueel op basis van een gezaghebbende 

traditie en de discussie van Sarah Iles Johnston over de relatie tussen waarzeggerij en magie. 
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Hoewel lezers vragen hebben over de punten van auteurs, is Guide to the Study of Ancient 

Magic in grote lijnen een uitstekend boek voor een gedetailleerd overzicht van studies over 

magie in de antieke wereld. Daarom zal ik mijn kritiek richten op punten van mogelijke 

verbetering die duidelijk zichtbaar zijn in het hele boek. Bovendien is onder de hoofdtekst van 

deze recensie een samenvatting van elk hoofdstuk en incidentele opmerkingen gegeven. 

 

Ten eerste gaat Guide to the Study of Ancient Magic niet effectief in op plaatsen van historische 

en rituele overlapping. Dit is vooral duidelijk in de discussies van verschillende auteurs over 

het vroege christendom, Rome en Romeins / Byzantijns Egypte. Veel van deze materialen en 

culturele tradities ontwikkelden zich in hetzelfde culturele milieu. Als zodanig zou het wellicht 

nuttiger zijn om elk in samenhang met elkaar te bespreken. In dezelfde geest zijn culturele 

overlappingen een indicatie voor een zekere mate van intercultureel contact en 

kennisuitwisseling. Geen van de bijdragen proberen paden te volgen of te identificeren waarin 

kennis werd uitgewisseld of kon worden uitgewisseld. Door dit te doen, zouden we een beter 

idee kunnen krijgen van hoe de plaatsen waar magische tradities elkaar overlappen, een nieuwe 

representatie bereikten na het verschuiven van de ene historische context naar de andere via een 

medium. Deze kwestie kan worden aangepakt door kritischer te kijken naar het begrip 

“mediterrane wereld”. Nuttige discussie over de Middellandse Zee in termen van intercultureel 

contact is aanwezig in de vroege mediterrane wereld, 1200-600 voor Christus. 

Ten tweede zouden verschillende auteurs moeten overwegen om meer literaire en 

kritische theorie in hun werk op te nemen. Literaire en kritische theorie zou nuttige kaders en 

verklaringen voor claims bieden. David Frankfurter merkt bijvoorbeeld op over Egypte en 

hiërogliefen: “vocalisatie van woorden was symbolisch bevestigd aan hun geschreven 

uitdrukking (en vice versa), dus schrijven kon vocale uiting vervangen”. Het idee dat schrijven 

een soort vervanging is voor spraak is duidelijk voor een groot aantal literaire theoretici, met 

name Barbara Smith. Door verder te onderzoeken hoe literaire theoretici en cognitieve 

taalkundigen denken over de relatie tussen spraak en tekst, kunnen Frankfurter en anderen 

mogelijk meer systematische, kritische en geïnformeerde modellen ontwikkelen over hoe magie 

functioneert. Ten derde, hoewel de redacteur dit probleem opmerkt, is dit het vermelden waard 

in de recensie: veel tradities zijn uitgesloten. Deze omvatten, hoewel niet beperkt tot, de islam 

en andere marginale tradities in het oude Middellandse Zeegebied. Kritiek op de afwezigheid 

van bepaalde tradities hangt samen met mijn eerdere punten. Interculturele contacten en 

uitwisseling waren gebruikelijk in het hele Middellandse Zeegebied. Als zodanig zijn de 

grenzen tussen tradities, namelijk de hoofdstukindelingen in dit boek, misschien poreuzer en 

doorlatend in de geschiedenis dan het boek aangeeft. De redacteur zou moeten overwegen hoe 

een benadering van magie te ontwikkelen die zowel historisch gecontextualiseerd als flexibel 

genoeg is om de permeabele en poreuze grenzen tussen culturele groepen en samenlevingen in 

de geschiedenis te verklaren. 

 

Zelfs met deze drie kritiek is Guide to the Study of Ancient Magic een grondig en doordacht 

boek over de huidige stand van de magische studies in de oudheid. Veel hoofdstukken kunnen 

nuttig zijn als inleidend lezen voor studenten en studenten (deel 2). Bovendien zouden andere 

wetenschappers er goed aan doen zich vertrouwd te maken met de methodologische discussies 

deel 4 om ze voor hun eigen doeleinden te ontwikkelen. Kortom, ik adviseer dit boek voor de 

studie van oude magie ten zeerste aan universitaire bibliotheken, omdat het een bijzonder nuttig 

naslagwerk is voor kwesties van oude magie. 

 

In hoofdstuk 1 onderzoekt David Frankfurter hoe wetenschappers “magie” hebben besproken 

vanuit drie perspectieven en commentaar geleverd op de implicaties voor elk. Eerst pleit hij 

voor een onderscheid tussen hoe teksten karikaturen van “magische” beoefenaars 
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vertegenwoordigen of maken en “hoe historische rituele specialisten in bepaalde tijden en 

plaatsen in sommige rituelen demonische krachten kunnen hebben opgeroepen”". Ten tweede 

benadrukt hij hoe moderne verzamelingen van oude documenten als “magie” voornamelijk 

“documenten van specifieke historische subculturen” zijn, zoals Egyptische priesters in de 6e 

eeuw of joodse rabbijnen in Babylonië. Ze documenteren geen mageia. Hiermee voorziet hij in 

richtpunten voor het bestuderen van magie: (a) gebruik zoveel mogelijk de inheemse 

woordenschat; (b) bedenk hoe teksten onwettig ritueel belichamen; (c) wees bij het gebruik van 

termen als heks of tovenaar duidelijk wanneer het wordt gebruikt om een literaire figuur te 

beschrijven in tegenstelling tot een echte, sociale figuur; en (d) tekstueel bewijsmateriaal is 

geen magie maar soorten rituelen. Ten derde moet magie niet worden opgevat als een tweede 

ordening, maar als een heuristisch hulpmiddel, wat betekent: “een verschuiving in politieke en 

ruimtelijke dimensie van materialen, formules en ceremoniële elementen en het specifieke 

charisma dat in het lokale domein wordt gedragen door de symbolen van breed religieuze 

instellingen”. In hoofdstuk 2 schetst David Frankfurter het doel en de organisatie van het boek 

en richt hij de aandacht op “de problemen en interesses in oude materialen en de theoretische 

uitdagingen die ze veroorzaken”. Binnen dit brede kader is het boek verdeeld in 3 

opeenvolgende secties. Deel 2 beschouwt culturele constructies van onwettig, niet-goedgekeurd 

ritueel, gericht op emische en eigenzinnige beschrijvingen van dergelijke rituelen. Deel 3 

onderzoekt teksten en materialen die magisch worden genoemd en heeft als doel te beschrijven 

hoe dergelijke materialen door wetenschappers kunnen worden gebruikt en wat de materialen 

waren. Deel 4 gebruikt magie als een heuristische term, een etische term, met behulp van 

“magie als een kwaliteit of dynamiek van woorden, teksten, artefacten, personen, rituele 

procedures of sociale situaties”. 

 

Hoofdstuk 3 introduceert in het kort deel 2. In hoofdstuk 4 geeft Daniel Schwemer in eerste 

instantie een breed overzicht van rituele kennis, gericht op het ashipu-beroep. Uit teksten die 

hiermee verband houden, namelijk rituele teksten tegen Kishpu, beschrijft hij hoe rituelen 

binnen ashiputu corpora Kishpu en de oorzaak ervan karakteriseren. Hieruit komt de 

karakterisering van een beeld voort dat via rituele handelingen werd aangepakt. Uiteraard is 

hier aan gewerkt een overzicht van diagnostische teksten. Hij compliceert de presentatie door 

te wijzen op de aanwezigheid van rituelen uit de Neo-Assyrische en Achaemenidische periode 

die in sommige teksten als kishpu werden beschouwd. Over het algemeen is de beschrijving 

van Schwemer een uitstekende emic-beschrijving van Mesopotamische magie. Twee 

toevoegingen zouden de invoer echter verbeteren. Ten eerste zou aandacht voor de sociaal-

economische aspecten van magie nuttig zijn. Ten tweede zou het nuttig zijn om een duidelijker 

onderscheid te maken tussen tekst en realiteit, en de kloof tussen de twee te overbruggen via 

analyse. In hoofdstuk 5 beschrijft Albert de Jong de constructies van en problemen met magie 

in het oude Iran met betrekking tot het zoroastrisme. Bijzonder problematisch met het 

zoroastrisme is dat het bewijs voor constructies van “magie” voornamelijk wordt gevonden in 

twee tekstuele corpora: Avestaanse teksten en de middelste Perzische teksten bekend in Pahlavi. 

Avestaanse teksten omvatten drie categorieën van kwade wezens: yatus, pairikas en 

daevayasnas. De daevayasna’s worden afgeschilderd als diegenen die daeva’s uitnodigen, 

meestal vertaald met “demon”, voor offers, waardoor het kwaad wordt versterkt. Aan de basis 

worden daevayasna's echter door de rituele lens van de Avestaanse teksten afgebeeld als 

degenen die rituelen verkeerd uitvoeren, de teksten beschrijven slechts soms de praktijk van de 

daeva-aanbidding. Dus, “deze teksten interpreteren de daevayasna’s niet als zodanig, maar 

interpreteren andere bronnen van kwaad en lokaliseren de daevayasna’s daaronder”. Wat betreft 

de yatu en pairika, meestal vertaald als tovenaar en heks, karakteriseren Avestaanse teksten 

deze figuren als vrouwelijk met kwaadaardige en pernicieuze invloed. Pahlavi-teksten leveren 

vergelijkbare conclusies op over de dewesn (duivelaanbidders) en jadugs (tovenaars). De eerste 
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wordt vooral gekenmerkt als het onjuist uitvoeren van ritueel. De laatste wordt gekenmerkt 

hoeren, ongehoorzaam zijn of rituele overtreding begaan. Sassaniaanse teksten suggereren ook 

dat vrouwen kunnen worden beschuldigd van het optreden als een jadug. 

 

Dus, in de basis, portretteert de Jong het zoroastrisme als een systeem waarin de teksten minder 

geïnteresseerd zijn in “verkeerd ritueel” maar meer geïnteresseerd in de precisie van het juiste 

ritueel. Als zodanig worden gepaste rituelen en gebeden krachtige wapens genoemd tegen 

daevayasnas, tovenaars en heksen. Helaas bemoeilijkt de materiële cultuur het beeld omdat de 

meest nuttige dingen Sassaniaanse amuletzegels zijn die niet aanwezig zijn in Zoroastrische 

teksten. Even problematisch is de relatie tussen bezweringsschalen, vol met Iraanse 

persoonlijke namen, goddelijke namen en geografische namen, en het zoroastrisme. Over het 

algemeen is het moeilijk om commentaar te geven op religie en magie in het zoroastrisme 

vanwege het gebrek aan bewijs. Hoewel de bijdrage grondig en verhelderend is, vraag ik me af 

wat de reden is voor rituele ambiguïteit: is het mogelijk dat de ambiguïteit van rituele 

overtredingen een opzettelijke zaak is? Is een deel van de literaire constructie van kwade figuren 

onduidelijk? Zo ja, hoe beïnvloedt dit de manier waarop we andere groepen in Avesta en 

Pahlavi-teksten begrijpen? 

 

In hoofdstuk 6 beschrijft Jacco Dieleman “de aard, functies en percepties van ritueel en 

ritualisten in faraonisch Egypte” via heka, activiteiten “altijd ontworpen om te helpen bij het 

behoud van de geordende wereld”. Binnen Egypte construeert Dieleman een beeld van Egypte 

waarin heka en religie niet te onderscheiden zijn. Hij beschrijft eerst de aard van heka en hoe 

het wordt gebruikt in ritueel om de wereld te ordenen. Rituelen die heka gebruiken en collecties 

Egyptische rituele teksten laten aantoonbaar geen scherp onderscheid tussen staatsritueel en 

privéritueel toe. Omdat heka dubbelzinnig is, onderzoekt hij hoe heka een vijandige kracht kan 

zijn en hoe er een angst bestond, maar geen realiteit, voor buitenlandse heka-werknemers die 

rituelen uitvoerden met kwaadaardige doelen, een stereotype aanwezig in verhalende teksten. 

Ten slotte houdt hij zich bezig met vloekrituelen, die regelmatig in Egypte worden beoefend 

voor algemene verdediging door de staat en particulieren. Dus, “er was geen concept van” 

zwarte magie “of afwijkend, onwettig ritueel in het oude Egypte”. Dit hoofdstuk valt op door 

zijn buitengewoon heldere lay-out, nuttige en inzichtelijke bespreking van de relatie tussen 

religie en magie, en consistent gebruik van primair bronnenmateriaal in plaats van beweringen 

over Egyptische “magie”. In hoofdstuk 7 biedt Fritz Graf een overzicht van magie in 

Griekenland. Afkomstig van het doel van het definiëren van mago’s en de bijbehorende 

cognaten, onderzoekt hij ook (a) terminologie die magos aanvult of aanvult en (b) onderzoekt 

of magos iets te maken heeft met gesanctioneerde of niet-gesanctioneerde activiteiten. Teksten 

uit de zesde en vijftiende eeuw v.Chr. Vertegenwoordigen mago’s als een "rondtrekkende 

religieuze ondernemer". Tijdens deze periode was Magos ingebed in een netwerk van rituele 

specialisten: bidsprinkhanen, augrtes en gooit. In de 4e eeuw werden mago's ook negatief 

geassocieerd met Thusiai, Epoide en Pharmaka. Hij eindigt met het beschrijven van hoe de 

Homerische thelxis, een amulet, uiteindelijk werd gecriminaliseerd door Theodosius en 

Justinianus. Hoewel Graf effectief illustreert hoe mago’s zich chronologisch ontwikkelden in 

relatie tot de cultuur en over het algemeen een nuttig overzicht biedt, is het stuk slecht 

georganiseerd. Als zodanig is het moeilijk om de verschillende ontwikkelingen van mago’s 

binnen de Griekse traditie te volgen. In hoofdstuk 8 beschrijft Yuval Harari de terminologische 

ontwikkeling van verschillende aspecten van paranormale macht en kennis: uit joodse bronnen 

in de Hebreeuwse Bijbel, de Tweede Tempelperiode en rabbijnse literatuur. Ten eerste, wat 

betreft bijbelse literatuur, begint Harari met het beschrijven van verboden tegen verschillende 

niet-goedgekeurde rituele specialisten in Deut. 18: 9-15. Door dit te doen, kadert de discussie 

de discussie in termen van ons en anderen, waarbij wij “de bijbelse gesanctioneerde agent van 
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kennis” en “waarheid” zijn, met als doel een emisch-beschrijving die methodologisch uitdagend 

is. Hier beschrijft hij meerdere aspecten van hoe de Hebreeuwse Bijbel construeert 

gesanctioneerde bronnen en niet-gesanctioneerde bronnen van kennis en paranormale macht: 

tekens (אות) en profetische daden, priesterlijke praktijken, middelen om de “Andere” te 

delegitimeren en performatieve toespraak met betrekking tot vloeken en de naam van Jahweh. 

Hiermee laat hij zien hoe de bijbel “erkent de effectiviteit van buitenlandse agenten van 

bovennatuurlijke macht en kennis die in de wereld actief zijn, maar herhaalt consequent hun 

minderwaardigheid ten opzichte van degenen die namens God en onder zijn auspiciën 

handelen”. Ten tweede, tijdens het bestuderen van de geschriften uit de Tweede Tempelperiode, 

belicht Harari meerdere belangrijke ontwikkelingen: demonologie, exorcisme via hemelse 

kennis van God, demonen die vrouwen niet-gesanctioneerde kennis onderwijzen, en rituele 

uitvoeringen met gesanctioneerde werkzaamheid die worden ingekaderd als spraak van een 

bijbelse held. Ten derde, beschouwend hoe deze ideeën zijn uitgegroeid tot rabbijns jodendom, 

beschrijft hij rabbijnse literatuur vanuit drie perspectieven: verschillende wetten over keshafim, 

de kracht van woorden, en hoe rabbijnse literatuur buitenaardse praktijken en andere agenten 

van paranormale gebeurtenissen of activiteiten construeert. Dus stelt hij drie basisideeën voor 

om macht uit te oefenen in de rabbijnse literatuur: “(1) een basisgeloof in het performatieve 

potentieel van de menselijke” daad “(ma’aseh), die transformatieverandering in de wereld 

bewerkstelligt en kishuf is, (2) ) een verbod op de uitvoering ervan omdat het afgoderij of verzet 

van de hemel is, en (3) verhalen over het vermogen van de rabbijnen om precies op deze manier 

te werken, dat wil zeggen een ma'aseh te verrichten”. Over het algemeen is de bijdrage van 

Harari een van de beste; dat is echter waarschijnlijk omdat veel van zijn discussie is ontleend 

aan zijn vorige boek over het onderwerp. Toch is zijn analyse opmerkelijk omdat deze (a) zich 

richt op de literaire constructie van “magie” en (b) de kwestie van kennis benadrukt, een nadruk 

die nuttig zou zijn voor elke bijdrage. Uitgesloten van zijn discussie is echter hoe bepaalde 

bijbelse figuren die kennis verwerven in niet-gesanctioneerde rituelen verwant zijn aan de 

bredere Nabije-Oosterse cultuur. Hoe verhouden bijvoorbeeld de Kesheph en Hartumim zich 

tot Mesopotamische en Egyptische rituelen? 

 

In hoofdstuk 9 volgt Magali Bailliot de evolutie van ambigue rituele praktijken door de lens 

van juridische teksten. Eerst, door het traceren van relevante terminologie in de twaalf tabellen, 

tegenbetoveringen en ontgoochelingen in Plinius, Plutarchus, Augustinus en iconografie, 

relevante terminologie in Lex Cornelia de sicariis et veneficis, en verschillende latere teksten, 

benadrukt Bailliot hoe rituelen waarbij dingen als tovenarij betrokken zijn, waarzeggers en 

waarzeggerij waren sociaal dubbelzinnig. Ze werden zelfs nog meer als zodanig ervaren, 

wanneer dergelijke rituelen het potentieel hadden om de sociale en politieke stabiliteit te 

verstoren. Ten tweede beschrijft Bailliot hoe defixiones functioneerden als historisch ambigue 

rituelen, met behulp van defixiones “als getuigenissen van oude mentaliteiten”. Om dit te doen, 

laat Bailliot zien hoe gebaar, symbool en woord allemaal binnen defixiones aan elkaar zijn 

gekoppeld, hoewel ze niet omgaat met afbeeldingen. Hiermee concludeert Bailliot door te 

suggereren dat de rondtrekkende specialisten (magicus, necromancer, veneficus, enz.), 

Namelijk de Anderen, “de sociale regels niet zozeer betwisten, maar zich lenen voor een spel 

van dubbelzinnigheden”. Hoewel deze bijdrage solide is, voor degenen die niet bekend zijn met 

Latijnse, Griekse en Romeinse studies, kan het zware gebruik van emische terminologie lezers 

in verwarring brengen. Dit werpt een belangrijk probleem op bij het bestuderen van magie: hoe 

gebruik je emic-termen op een manier die het materiaal niet benaderbaar maakt voor niet-

specialisten? In hoofdstuk 10 beschrijft Joseph E. Sanzo het brede scala aan meningen over 

illegaal ritueel, 'magie' in de vroege christelijke literatuur. Hij gaat eerst in op hoe onwettige en 

dubbelzinnige rituele karakteriseringen zich ontwikkelden in de literaire traditie en verdeelde 

teksten als verhalen of lijsten. Vroege verhalen hebben geen betrekking op illegale praktijken 
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zoals mageia, maar gebruiken alleen dergelijke termen om insiders van outsiders te 

onderscheiden. Latere verhalen ontwikkelden het contrast tussen legitieme en onwettige acteurs 

verder. Lijsten met ongeoorloofde rituelen zijn volgens hem vergelijkbaar: eerdere teksten 

gebruiken algemene termen voor ongeoorloofd gedrag; na verloop van tijd worden onwettige 

rituele experts echter preciezer in hun eigen taxonomie geplaatst. Ten tweede onderzoekt hij de 

discursieve contexten van onwettige en illegale rituelen. Het was geen verrassing dat 

discursieve contexten meestal functioneerden door religieuze grenzen vast te stellen. Sanzo 

belicht ook de diversiteit van meningen onder kerkelijke leiders. 

 

In hoofdstuk 11 beschrijft Jacques van der Vliet de constructie van onwettige rituele praktijken 

uit tekstbronnen in het Romeinse en Byzantijnse Egypte. Eerst schetst hij de geschiedenis van 

de regio, de soorten bronmateriaal en relevante terminologie. Ten tweede beschrijft hij onwettig 

ritueel vanuit vijf perspectieven: (a) afwijkende rituele praktijken worden gebruikt om grenzen 

te trekken in termen van religieuze en intellectuele verschillen; (b) termen zoals mageia die 

worden gebruikt aan andere personen en subgroepen binnen de bredere categorie 'christen', een 

soort insider-conflict; (c) bronnen die geloofwaardige scenario's bieden over hoe onwettig 

ritueel in de samenleving functioneerde, hoewel dit gedeelte slecht wordt gepresenteerd omdat 

van der Vliet niet uitlegt waarom hij teksten als geloofwaardig beschouwt; (d) verschillende 

teksten, vooral gnostisch, die de werkzaamheid van onwettige rituelen weergeven; en (e) hoe 

mago's de christelijke verbeelding binnendrongen als een “slechterik” voor heiligen. In elke 

groepering is het gebruikelijk dat het afwijkende ritueel is geconstrueerd als werkzaam vanwege 

de niet-gesanctioneerde, onwettige entiteiten (demon, duivel, archons, enz.). Er wordt kort naar 

tempelslaap verwezen in relatie tot geneesheiligen, maar niet verder uitgewerkt. In hoofdstuk 

12 introduceert David Frankfurter deel drie, dat zich richt op “tekstuele en archeologische 

materialen die volgens lange wetenschappelijke traditie magie hebben gekregen”. Hij kadert 

deel drie in als een sectie die de literaire materialen probeert te analyseren, niet als magische 

documenten, maar in termen van hoe ze historische sociale situaties weergeven. 

 

In hoofdstuk 13 beschrijft Jacco Dieleman, auteur van Priests, Tongues, and Rites (2005), het 

bereik van Grieks-Egyptische magische papyri. Hij omschrijft magie in deze context als “een 

generieke term voor een reeks rituele praktijken uit het late Ptolemeïsche en Romeinse Egypte 

die gericht waren op het verkrijgen van hulp van goden, demonen en de doden voor het 

overwinnen van onzekerheid, tegenspoed en conflicten in het dagelijks leven”, een product van 

de schriftklasse. Vervolgens beschrijft hij de geschiedenis, oorsprong en valkuilen van de meest 

toegankelijke tekstcorpora: de Papyri Graecae Magicae (PGM), de Greek Magical Papyri in 

Translation (GMPT) en het Supplementum Magicum (Suppl. Mag.). Van deze manuscripten 

onderscheidt Dieleman twee soorten: formularia en geactiveerde materialen. Dit stelt hem in 

staat om etische categorisatie van teksten, zoals taalverdelingen, te voorkomen. Hij identificeert 

ook vijf oude archieven. Verschuivend naar tekstuele inhoud, verdeelt Dieleman de corpora in 

categorieën, elk met zijn eigen subcategorieën: kennis, controle, bescherming, genezing en 

diversen. Vervolgens vestigt hij de aandacht op hoe de schriftgeleerden wijzen op een 

schriftklasse die vertrouwd is met Egyptische, Griekse en demotische tradities, met een hoge 

mate van technische taal en vloeiende grenzen tussen Griekse en Egyptische schriftculturen. 

Bovendien suggereert hij dat het tweetalige karakter van de bronnen, gefocust op de schijnbare 

tweetaligheid, gebaseerd is op de overtuiging dat de oppergod verder gaat dan etnische en 

taalkundige afdelingen en antwoorden op verschillende namen in verschillende 

spraakgemeenschappen. Evenzo is een reden voor tweetalige culturele neigingen van de 

schriftgeleerden “het idee dat bepaalde talen vanwege hun oudheid beter geschikt zijn dan 

andere om het goddelijke aan te spreken”. Bovendien, hoewel Grieks-Egyptische formularia 

vaak nieuwe ideeën introduceren, neigen teksten ertoe om te kaderen “door het claimen van 
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oude stambomen die geen basis hebben in de historische realiteit”, waardoor “aanwijzingen 

worden gegeven over het sociale en culturele kader waarin de beoefenaars ernaar streefden te 

werken”. Tot slot beschrijft hij door opmerkelijke verschuivingen in de corpora op te merken 

hoe samensmelting en aanpassing optreedt in Egypte met betrekking tot andere culturele 

importen, waardoor rituele specialisten met “nieuwe middelen in staat worden gesteld om 

rituele kracht schriftelijk vast te leggen en te mobiliseren”. Over het algemeen is de bijdrage 

van Dieleman ongelooflijk duidelijk, beknopt en goed gepresenteerd. Het enige probleem, 

hoewel uiterst gering, is zijn gebruik van de term “intertekstueel”, die op een onkritische manier 

lijkt te worden gebruikt. 

 

In hoofdstuk 14 beschrijft Jacques van der Vliet christelijke spreuken en handleidingen uit 

Egypte, een bijdrage die een revisie is van de oorspronkelijke inzending van Marvin Meyer 

(1948-2012). Deze teksten, meestal in het Koptisch, werden geproduceerd tussen 300 en 1200. 

Ten eerste geeft hij een breed overzicht van de wetenschappelijke geschiedenis, variërend van 

een van de vroegste publicaties over Koptische magie (1894) tot grote conferenties, artikelen 

en boeken in 2016. Ten tweede bespreekt hij de aard van het Koptische magische corpus en 

acht hij taalkundige dichotomie tussen Grieks en Koptisch een 'verouderde academische 

gewoonte', die het corpus benadrukt als christelijk van geest en achtergrond, wijzend op de 

diversiteit in tekstmateriaal en zich richt op Koptische 'magie' als een tekstuele praktijk 

onderscheiden van literaire en documentaire teksten. Vervolgens geeft van der Vliet een 

overzicht van een breed scala aan Koptische magische genres en tekstuele strategieën. Ten 

slotte beschrijft hij hoe toekomstige wetenschap over Koptische magie tekstuele bronnen 

systematischer in kaart moet brengen, de sociale context van Koptische spreuken grondiger 

moet beschouwen als rituele artefacten en het gezag van Koptische rituele teksten moet 

beschouwen. Net als andere bijdragen biedt van der Vliet een nuttig overzicht. De paragrafen 

over genre en tekstuele strategieën zijn echter moeilijk te volgen. Daarnaast is het 

vermeldenswaard de verschillende blogberichten van een recente conferentie over Koptische 

magie in Universität Würzburg. 

 

In hoofdstuk 15 onderzoekt Esther Eidinow het onderwerp van bindende spreuken (defixiones) 

op lood en papyri van de 6e eeuw v. Chr. tot de 8e eeuw, waar nodig gebeden voor gerechtigheid 

en vloeken in het grensgebied. Ze geeft in eerste instantie een overzicht van de corpora en 

collectie, inclusief komende collecties. Vervolgens schetst ze een reeks teksten, variërend in 

chronologie en geografische regio. De overdracht van defixiones straalt naar buiten uit Sicilië 

(6e eeuw v. Chr.) En komt uiteindelijk terecht in Romeins-Brittannië. De beweging resulteerde 

in variaties, “gevormd door de behoeften van lokale contexten, culturen, gemeenschappen of 

zelfs individuen”. Ze beschrijft vervolgens hoe loodbindende spreuken mogelijk werden 

begraven omdat ze geassocieerd waren met de onderwereld. Eidinow verschuift naar tekst en 

woord en beschrijft de verschillende soorten taal (woorden) en afbeeldingen op defixiones. Tot 

slot, op basis van wat er in bindende spreuken is, overweegt ze de mogelijke sociale contexten 

van hen. Toch merkt ze op dat er nog veel werk moet worden verzet om de verdeling van 

defixiones in de mediterrane wereld en de sociale dynamiek van de objecten in kaart te brengen. 

Het meest opvallend in de bijdrage van Eidinow is hoe het conceptuele overvloeien gebruikt 

om bindende spreuken te verklaren. De enige kritiek op haar bijdrage is dat ze, in plaats van te 

vragen hoe de tekst een schrijver van defixiones construeert of verbeeldt, zich richt op de 

schrijvers van defixiones. In werkelijkheid kunnen we nooit weten wie de schrijvers waren of 

wat ze dachten; we kunnen echter weten hoe de tekst de schrijver voorstelt, ongeacht de 

historische realiteit. In hoofdstuk 16 richt Gideon Bohak, die Ancient Jewish Magic: A History 

(2008) schreef, zich op drie groepen Aramese / Hebreeuwse amuletten en magische spreuken: 

Byzantijns-Palestina, Sassanianidisch Babylonië, en handleidingen en recepten uit de late 



115 
 

Joodse oudheid. Na een overzicht te hebben gegeven van de respectieve tijdsperioden en regio's, 

maakt Bohak een paar algemene opmerkingen over het corpus. Eerst benadrukt hij hoe magie 

in Egypte, Palestina en Syrië, in tegenstelling tot Babylonië, sterk werd beïnvloed door de 

lokale cultuur. Bovendien neemt het bewijs voor dergelijke magie in Babylonië drastisch toe in 

de 5e en 6e eeuw, wat hij verklaart als een periode van verschuiving van orale magie naar 

schriftactiviteit. Ten tweede, als hij zich richt op sociale contexten van magische artefacten, 

merkt hij drie trends op: (a) hoewel ze een breed scala aan hemelse machten als theologisch 

geldig beschouwden, waren de producenten nog steeds stevig monotheïstisch; (b) goochelaars 

waren waarschijnlijk ook schriftgeleerden, bekend met spreuken en de Hebreeuwse Bijbel, 

mogelijk zelfs leden van de rabbijnse klasse; en (c) joodse artsen produceerden waarschijnlijk 

amuletten. Toch benadrukt Bohak dat de studie van Joodse magie nog in de kinderschoenen 

staat, in de zin van het vergelijken van Joodse magie met Griekse en Koptische teksten, 

Babylonische versus Palestijnse magie en oude Joodse versus christelijke magie. Hoewel een 

uitstekende bijdrage, ben ik niet overtuigd door zijn verklaring voor de opkomst van magische 

artefacten in de 5e en 6e eeuw namelijk dat er een verschuiving was van orale magie naar 

schriftactiviteit. In plaats daarvan zou hij moeten overwegen hoe sociale en economische 

verschuivingen kunnen hebben bijgedragen aan de instroom van magische artefacten. 

 

In hoofdstuk 17 beschrijven Veronique Dasen en Arpad M. Nagy magische edelstenen uit de 

Oudheid, die tot de bredere klasse van amuletten behoren en een moderne etische categorie zijn. 

Dergelijke amuletten weerspiegelen “de transculturaliteit van magische kennis in de Romeinse 

keizerlijke periode”, als gevolg van oude tradities en nieuwe ontwikkelingen. Ten eerste 

schetsen Dasen en Nagy drie formele kenmerken en drie structurele elementen: edelstenen 

hebben meestal teksten, afbeeldingen en magische tekens; structurele elementen omvatten 

gravures, materiaal en vorm. Op basis van deze factoren kunnen ze worden gecategoriseerd. 

Ten tweede geven ze kort de verschillende functies van edelstenen weer als amuletten 

(materiaal waarvan de werkzaamheid niet duidelijk is voor de niet-ingewijden), edelstenen (met 

een performatieve sociale waarde en beschermende functie), juwelen (voornamelijk een teken 

van rijkdom) en zegels. De betekenis en betekenis van deze categorieën is echter onduidelijk. 

Ten derde overwegen ze hoe amuletten uit de traditie putten en geavanceerde, 

gepersonaliseerde technologie vertegenwoordigen, vooral in termen van iconografie. Hoewel 

ik het eens ben met Dasen en Nagy dat zowel traditie als innovatie aanwezig zijn, ben ik het 

niet eens met hun bewering dat er een tegenstelling bestaat tussen de twee. Ten vierde, 

verschuivend naar sociale functie, beschrijven ze de soorten individuen die amuletten maakten 

(rituele experts), productiecentra (wijdverbreid; geen enkel productiecentrum) en chronologie 

(gebruik van magische edelstenen bekijken als onderdeel van een bredere verschuiving van 

ritueel via oraliteit) ritueel via schrijven). Ze merken echter op dat het identificeren van wie 

amuletten heeft gebruikt, te specifiek of te algemeen is. Verschillende Grieks-Egyptische papyri 

tonen op zijn minst een verband tussen papyri en edelstenen met betrekking tot rituelen als twee 

dialecten van magie, een concept dat ze verder zouden moeten hebben gedetailleerd. Ten slotte 

geven ze een overzicht van waarom amuletten werden gebruikt, namelijk voor liefde en ziekte.  

In hoofdstuk 18 houdt Andrew Wilburn zich bezig met “het concept van representatie 

in rituele praktijken en de relatie tussen een afbeelding of simulacrum van een persoon of ding 

en de persoon of het ding dat het voorstelt te vertegenwoordigen”. Door de analyse in drie 

categorieën te verdelen (Egypte en het oude Nabije Oosten; Griekse en Hellenistische wereld; 

en Romein), beschrijft hij vier veel voorkomende ritueel. Beginnend met zijn discussie, 

benadrukt Wilburn eerst hoe realisme “misschien niet in de oude geest past”; in plaats daarvan 

“ligt het belang van de [afbeelding vaak niet in zijn uiterlijk maar eerder in zijn effectiviteit 

voor de doelen van beoefenaar of rituele beroemdheid”. Voor deze conclusie put hij uit een mix 

van eerdere studies over regio's en kritische theorie. Ten tweede biedt hij een breed overzicht 
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van afbeeldingen in Egypte, het oude Nabije Oosten, de Hellenistische wereld en de Romeinse 

periode. Hij concludeert dat afbeeldingen polyvalent waren in termen van hun relatie tot hun 

antecedent. Toch was het beeld gewoon een weergave van het antecedent. Ik vraag me alleen 

nog maar af over teksten; als een tekst wordt gezien als een afbeelding, of misschien beschrijft 

een taal een rituele weergave, hoe verandert dat ons begrip? 

 

In hoofdstuk 19 analyseert Roy D. Kotansky in grote lijnen amuletten vanuit het perspectief 

van tekstualiteit en schrijftradities in de antieke wereld. Hij classificeert amuletten in drie 

categorieën: niet-geletterd, semi-geletterd en geletterd. De categorieën van Konansky zijn 

gebaseerd op het idee dat een amulet zich ontwikkelt van gesproken bezwering naar geschreven 

tekst. Vervolgens overweegt hij een breed scala aan amulettradities: Mesopotamische, 

Egyptische, Punische-Fenicische, vroege Hebreeuws en Jood, vroege Griekse en Romeinse. 

Voor elke traditie probeert hij de ontwikkeling ervan te beschrijven in termen van tekstualiteit, 

vooral met betrekking tot hoe de amuletten intercultureel met elkaar omgaan. Deze bijdrage is 

problematisch voor twee accounts. Ten eerste past hij de grote kloof tussen tekst en oraliteit 

kritiekloos toe, een probleem dat overal in dit deel voorkomt. Ten tweede rechtvaardigt hij zijn 

verdeling van amuletten per regio niet en behandelt hij geen kwesties waarbij de categorieën 

elkaar overlappen. Bovendien gebruikt hij veelvuldig onnauwkeurige en generieke retoriek om 

beweringen te doen over tekstuele tradities, zoals woorden als “anticipeert” zonder enige 

onderbouwing waarom de tekstuele traditie gerelateerd is. In hoofdstuk 20 onderzoekt Andrew 

Wilburn hoe verschillende bouwcomponenten in het oude Middellandse Zeegebied rituele 

processen aangeven via materieel bewijs (archeologische) en literaire bronnen. Voor elk 

bouwonderdeel beschrijft Wilburn kort en bondig het bewijs voor culturen chronologisch. In 

eerste instantie biedt Wilburn echter een theoretisch basiskader voor de sociale ruimte. 

Vervolgens bespreekt hij de bouwcomponenten: bouwrijp maken van de locatie, fundering, 

omheining, vloer, dak en agressieve rituele activiteit met betrekking tot architectuur. Daarbij 

belicht hij de “vloeiende relatie tussen ritueel en architectuur”.  

 

Deel 4 gaat in op manieren waarop magie kan dienen om "een kwaliteit van sociale of materiële 

dynamiek of van communicatie zelf" te beschrijven. De discussie in deel 4 is bedoeld als 

voorlopig en provocerend, niet uitputtend. 

 

In hoofdstuk 22 overweegt David Frankfurter hoe spraak kan worden beschouwd als 'magisch' 

door het te beschrijven in termen van een taalhandeling. Eerst beschrijft hij wat een 

spraakhandeling inhoudt, waarbij hij belangrijke termen benadrukt zoals illocutionair, 

perlocutionair en functionaliteit. Hoewel spraakhandelingen niet noodzakelijkerwijs magische 

kracht dragen, “bestaan er bepaalde soorten spraak die juist in hun uiting functioneren om 

dingen in de wereld te veranderen of om een situatie te creëren die verandering uitnodigt”. Ten 

tweede past hij dit model toe op voorval en amulet, heilige en liturgische spraak en andere 

wereldse spraak. Voor elk is het magische aspect de verschuiving naar goddelijke taalbronnen 

of de “fonetische zone van de goden”. In hoofdstuk 23 beschouwt David Frankfurter hoe 

schrijven werkt als magie "lang na het moment van vocalisatie" en hoe het geschreven woord 

in de Oudheid “een magie kan zijn die draaide om de ideeën van het grafisch representeren van 

spraak”. Hij onderzoekt vervolgens meerdere tradities en verbindt ze met elkaar. Eerst 

observeert hij hoe hiërogliefen, als vervangers voor vocale uiting kunnen worden weggewassen 

en overgedragen als “een concreet medium voor de “kracht” van het woord, de naam, de god 

of de mythe die wordt aangeduid”. Ten tweede, vestigde Frankfurter de aandacht op Grieks 

schrift, rituele oraliteit en voces magicae en beschrijft hoe voces magicae dienden om de 

toespraak van goden te imiteren op basis van de Griekse filosofische notie van stoicheia. Ten 

derde identificeerde hij vijf manieren waarop Griekse letters functioneerden als iconische media 
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op een manier die vergelijkbaar is met Egyptische hiërogliefen (“Efezische letters”; nomina 

sacra; Grieks alfabet als in het geheim pictografisch; isopsephisme/gematria; en cryptografie). 

Ten slotte beschrijft Frankfurter hoe personages worden gekoppeld aan Egyptische hiërogliefen 

in beeld, literatuur en amuletten door Griekse magie samen te voegen “met de concrete 

effectiviteit van de visuele betekenaar in Egyptische magie”. Bij benadering van magie biedt 

het “een kwalitatieve evaluatie van de betekenis en functie van schrijven, of een vorm van 

schrijven”. 

 

In hoofdstuk 24 beschouwt Frankfurter de materialiteit van magie door zich te concentreren op 

“materiële media als (a) primaire contexten voor ... religieuze en rituele ervaringen en (b) als 

bezit en regisseur van de wereld”. Fundamenteel voor hem is het identificeren van hoe auteurs 

van auteurs materialen beschouwden als acteren, gefixeerde sympathieke krachten of agenten. 

Gecombineerd als een assemblage, zijn dergelijke sympathieke krachten krachtige actieve 

groepen agenten. In sommige gevallen, zoals beeldjes, materialen als agenten eisen reacties 

binnen ceremonies en ritueel. Bovendien kan door een sociale context en herkenbaarheid een 

soort agentschap in een object worden gecreëerd, zoals een ritueel object of assemblage die is 

gekoppeld aan mythe en onmiddellijke rituele werkzaamheid als een bemiddelend object. Dus, 

bij de basis dringt Frankfurter aan op een model van magie en materialiteit waarin: “Zelfs als 

het agentschap uiteindelijk afkomstig is van een god, held, voorvader of rituele expert, draagt 

het amulet, de zegen of verzameling dat agentschap in zijn materiële vorm”. Deze benadering 

lijkt vooral veelbelovend buiten het rijk van de magie, vooral wanneer wordt overwogen hoe 

idolen in het oude Nabije Oosten werkten. In hoofdstuk 25 onderzoekt Naomi Janowitz hoe 

“magie” bepaalde aspecten van mystiek kan verklaren door een begrip van magische taal. Ze 

kijkt naar oude taalkundige ideologieën en analyseert ze: woorden als representaties van 

goddelijkheid via de Derveni Papyrus en Socrates, woorden als goddelijke spraak via de 

Hekhalot-hymnes, transformatie door goddelijke namen via Hekhalot Rabbati en het Evangelie 

van de Egyptenaren, en woorden, geluiden en adem via Mithras-liturgie. 

 

In hoofdstuk 26 onderzoekt Sarah Iles Johnston het verband tussen waarzeggerij en magie. Ten 

eerste biedt ze een beknopte geschiedenis van de waarzeggerij, waarbij ze vooral de relatie 

benadrukt met magie en joodse tradities. Waarzeggerij komt voort uit de middenplatonische 

filosofie. Door dit platonistische metafysische kader beschrijft Johnston verschillende rituele 

processen voor ascensie. Hoewel wetenschappers waarzeggerij vaak als magie benaderen, 

presenteert Johnston waarzeggerij als iets aparts vormmagie gebaseerd op bestaande 

theurgische teksten. Deze bijdrage is een uitstekend overzicht van hoe waarzeggerij door de 

geschiedenis heen is gebruikt. In hoofdstuk 27 onderzoekt David Frankfurter de invloed waarin 

magie kan worden gebruikt wanneer deze wordt gekoppeld aan het concept van religie, niet 

ruw of denigrerend. Dit is nodig omdat we ‘s avonds problematische opvattingen over religie 

versus magie buiten beschouwing laten: “we moeten rekening houden met een soort culturele 

relatie tussen – in grove termen – officiële vormen van religie en de vormen die worden 

weergegeven in de magische teksten en rituele materialen”. Dus, Frankfurter vat magie op als 

tekenen van “gezaghebbende traditie”, namelijk een beroep op religieuze autoriteit, ongeacht 

of het gebaseerd is op de historische realiteit. Als zodanig definieert hij magie als “de 

aanroeping en inzet van een gezaghebbende traditie in een lokale performatieve context door 

het creatieve bureau van een rituele expert en met verschillende rituele media”. Door Robert 

Redfield’s Grote Traditie en Kleine Traditie op te nemen, specificeert hij verder magie als “de 

rituele of materiële context waarin een Grote Traditie (die al dan niet geassocieerd wordt met 

levende culten of tempels) wordt geïnterpreteerd door een rituele expert, gelegen in de tijd en 

ruimte, en gekoppeld aan bepaalde sociale omstandigheden”. Grote Traditie is identificeerbaar 

via iconografie, geschreven versus mondeling, en lokaal sociaal agentschap zoals gemedieerd 
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door Grote Traditie. Hij biedt drie gradaties van dergelijke bemiddeling waardoor magie 

werkzaamheid bereikt: directe bemiddeling van een actieve religieuze instelling, rituele experts 

die elementen van een levende of stervende instelling improviseren, en bemiddeling van een 

uitgevonden Grote Traditie. In de basis, hoewel een imperfect model, is het magische ritueel 

een meer gelokaliseerde vorm van religieuze religie. Hoewel een potentieel veelbelovende 

benadering, vraag ik me af hoe deze kan worden aangepast voor bepaalde historische contexten 

en hoe we de Grotere Traditie nauwkeuriger kunnen beschrijven. Frankfurter beweert 

bijvoorbeeld dat joodse rituele experts praktisch de traditie van Salomo als een exorcist hebben 

uitgevonden. Wat is de relatie tussen Salomo als exorcist en de Hebreeuwse Bijbel als een grote 

traditie? Met andere woorden, er moet een methode worden ontwikkeld om de perceptie van de 

rituele specialist van de Grote Traditie te specificeren. In hoofdstuk 28 beschouwt Esther 

Eidinow “magie” als een heuristisch middel om sociale spanning te begrijpen door agressieve 

magische praktijken te analyseren. Door middel van sociale conflictdiscoursen binnen teksten 

identificeert Eidenow sociale dynamiek, inclusief verschillende contexten, motivaties en 

veronderstellingen met betrekking tot sociale spanning, en vraagt zich af waarom bepaalde 

sociale spanningen in gemeenschappen ontstaan vanuit het perspectief van magie. Een 

dergelijke benadering die Eidinow suggereert, is een indicatie van emotie, waardoor een beter 

begrip van sociale dynamiek en spanningen mogelijk wordt. Ten tweede suggereert ze 

magische punten in de richting van sociale spanningen voor zover magische beschuldigingen 

kunnen fungeren als een vorm van roddel. Daarom betoogt ze dat magie vanuit haar perspectief 

alleen kan worden begrepen in de context van de samenleving en de cultuur. Ten slotte biedt ze 

gedachten over hoe latere wetenschappers magische studies moeten integreren. 

 

Afsluitend is dit ondanks de kritiek een zeer goed en leesbaar boek over magie in de Oudheid, 

dat voor diverse doelen werd aangewend, zoals genezing. Het is jammer dat magie niet meer 

tempelslaap in verband is gebracht. Daarnaast zijn er ook genoeg andere soorten van magie 

beschreven, zoals het gebruik van amuletten. 
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(Recensie) Christian Laes, Katariina Mustakallio and Ville Vuolanto, Children and Family in 

Late Antiquity. Life, Death and Interaction (Peeters Publishers 2015). ISBN 9789042931350, 

374 pp. €72,00. 

Mark Beumer 

 

Dit boek zet de reeks van vijf eerdere 

publicaties van de Romeinse familie 

voort en legt speciale nadruk op sociale 

geschiedenis en leefomstandigheden in 

de familiale context. Het concentreert 

zich op drie onderling verbonden 

aspecten van het gezinsleven en de 

interactie: liminale situaties met 

betrekking tot demografie en 

ecologische factoren die het kader voor 

het gezinsleven bepalen, liminale 

omstandigheden aan de rand van het 

gezinsleven met betrekking tot 

kinderarbeid, kindslaven en seksuele 

attitudes ten opzichte van kinderen en 

lokale tradities die ons confronteren met 

mensen en culturen aan de grenzen van 

het Romeinse rijk. Door te focussen op 

drie terugkerende uitgangspunten (Late 

Oudheid, kinderen en jeugd en de 

ontmoeting tussen verschillende 

culturen) en door een breed scala aan 

methodologische benaderingen te 

presenteren (van retorische analyse van 

discoursen tot statistische analyse, en 

van ervaringslevensverhalen tot 

iconografische analyse), biedt het 

huidige boek een beeld van de status 

quaestionis van Romeinse familiestudies en verbreedt het de thematische uitgangspunten voor 

de studie van de Romeinse familie, wat hopelijk wijst het op zinvolle aanwijzingen voor verdere 

studie. 

 

Het boek bestaat uit drie delen en dertien hoofdstukken, voorzien van een bibliografie en index.  

Het eerste hoofdstuk ‘Limits and Borders of Childhood and Family in the Roman Empire’ 

vormt de inleiding, waarin de editor de inhoud van het boek uiteenzetten op historiografische 

wijze, met een focus op de Romeinse familie. De auteurs wijzen op de voorgaande publicaties 

die via diverse conferenties tot stand zijn gekomen en waardoor steeds de focus werd verlegd, 

bijvoorbeeld van de rol van slavernij naar meer culturele aspecten. Daarnaast ligt de nadruk in 

dit boek minder op de institutionele elementen van de Romeinse familie, die volgens Kyle 

Harper met elke publicatie lijken af te nemen. Hier onderzoekt men de familie in hun eigen 

domein. Culturele patronen als herinnering en tradities staan hier centraal. Ook religie en 

klimaat spelen een grote rol, specifiek bij de overgang van de Romeinse naar christelijke cultuur 

in de Late Oudheid. Men kiest hier voor de gangbare periode 200-700, zoals die door Peter 

Brown is betoogd en veelal wordt aangehouden. Tenslotte stellen de auteurs diverse vragen 

over jeugd en familie in kader van historische demografie en religie. Wat wel direct opvalt is 
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het ontbreken van de literatuur van Arnold van Gennep en Victor Turner, wat liminaliteit 

betreft. Zij zijn degenen die dit begrip op de kaart hebben gezet, waarbij Turner het model van 

Van Gennep verder uitgewerkt. Deze literatuur is essentieel bij de studie van liminaliteit. 

 

Hierna volgt Deel 1: The Demographic Regime and Ecological Factors met als eerste hoofdstuk 

‘A Time to Die: Preliminary Notes on Seasonal Mortality in Late Antique Rome’, geschreven 

door Kyle Harper. Hierin gaat Kyle Harper in op het detail van de seizoenssterfte in de 

laatantieke stad Rome,  met behulp van de baanbrekende dataset van Brent Shaw. In 

tegenstelling tot de vierde eeuw, met een piek in september, waren de vijfde en zesde eeuw 

getuige van een bimodale sterfteverdeling, met een duidelijke pauze die zich uitstrekte van 

maart tot mei en een algemene piek in oktober. Veranderingen in migratiepatronen, klimaat, 

bevolkingsdichtheid en pathogenese van het oude Rome kunnen worden verklaard om de 

verandering te verklaren die deze factoren zeker niet wederzijds uitsluiten. Alleen al het feit 

van variatie heeft onmiddellijke implicaties. De christelijke epigrafie van Rome is de enige 

dataset uit het eerste millennium die dit soort testen mogelijk maakt, en het onthult een 

sterfteregime dat zowel onderscheidend als dynamisch is. De grote sterftegolf aan het einde van 

de zomer is nog steeds een verbazingwekkend feit, maar het samengestelde sterfteprofiel dreigt 

belangrijke variaties in het precieze sterftempo in het oude Rome af te vlakken. Bovendien 

waarschuwt het ons voor het uitvoeren van regionale vergelijkingen in de tijd; ecologie was 

plaats- en tijdspecifiek. De meeste laatantieke vergelijkingen buiten Rome worden in feite 

zwaar gewogen in tegenstelling tot de vijfde en zesde eeuw, en de geschiktere vergelijkingen 

voor deze datasets is het Romeinse bewijs uit dezelfde periode. Harper vraagt zich af wat de 

veranderingen betekenen. Waarom verschoven de patronen van seizoensgebonden sterfte in het 

laatantieke Rome? Dit is een vraag die volgens Harper misschien niet kan worden beantwoord, 

maar om een idee te krijgen van de mogelijkheden, kunnen we terugkeren naar het frame van 

intermediaire factoren die het sterfteregime bemiddelen en overwegen hoe deze contexten in de 

late oudheid zijn veranderd. In feite kan het mortaliteitsregime in al deze dimensies aannemelijk 

zijn veranderd, aangezien de blootstelling van de bevolking en de weerstand tegen 

ziekteverwekkers veranderde met veranderende omstandigheden. Geen van deze 

mogelijkheden sluiten elkaar uit, en het is zeker dat velen gelijktijdig handelden om de 

verschuivingen te produceren die zichtbaar zijn in het epigrafische dossier. Een voorlopig 

rapport zoals dit is bedoeld om niet meer te doen dan de waarde van meer gedetailleerd 

onderzoek aan te tonen, maar het zou niet misstaan om mogelijke hypothesen op te sommen 

die het overwegen waard zijn. 

 

Leonard Rutgers vervolgt met hoofdstuk 2 ‘Catacombs and Health in Christian Rome’. Rutgers 

wijst op de vijfde en zesde eeuw als een dramatisch keerpunt voor de stad Rome. De talrijke 

botten van de catacomben bevatten niet alleen waardevolle aanwijzingen voor 

begrafenispraktijken en familiale en culturele netwerken die mensen zelfs in de dood met elkaar 

verbonden. Ze lijken de meest actieve markers van sterfte als een democratisch regime. Ook 

biedt Rutgers hoofdstuk een eerste inzicht in het thema van culturele context, omdat het laat 

zien hoe zowel de Joodse als de christelijke gemeenschappen van Rome in sterke mate 

onderworpen zijn aan dezelfde versie van de demografische realiteit. In dit hoofdstuk stelt 

Rutgers voor om de catacomben te benaderen als een demografische schat die het mogelijk 

maakt een dieper inzicht krijgen in het dagelijkse leven van niet alleen de bovenste laag, die 

verantwoordelijk is voor de marmeren gebouwen waarnaar in de eerste alinea wordt verwezen, 

maar van de naamloze menigten die zo vaak buiten het bereik van onze historische 

reconstructies blijven. Want dit zijn de mensen die, door grote aantallen, de kern vormden van 

de stedelijke bevolking van Rome in de Late Oudheid en die, door bekering, verantwoordelijk 

zijn voor het transformeren van de opkomst van het christendom in een historische realiteit. 
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Zijn aanpak concentreert zich op een bespreking van enkele resultaten van toegewijd onderzoek 

dat de afgelopen tien jaar is uitgevoerd in de Joodse en vroegchristelijke catacomben van Rome 

door een team onder zijn leiding. Welke inzichten in toekomstig onderzoek er ook uit zullen 

komen, een definitieve conclusie lijkt nu al vrij duidelijk, namelijk dat het christendom zijn 

stijging niet te danken had aan hogere overlevingskansen, althans niet in Rome. Het is een nogal 

ander scenario dat lijkt te gelden. Omdat het onderworpen is aan dezelfde demografische 

mechanismen als ieder ander, deed het Romeinse christendom het goed zolang de continue 

stroom immigranten een binnenstedelijke bevolking bleef aanvullen en vervangen die leed aan 

levensverwachting die erg laag was (overigens geldt hetzelfde voor de Joodse gemeenschap in 

Rome tijdens dit periode). Toen het rijk echter eenmaal uit elkaar begon te vallen en reizen 

gevaarlijker werd en handel moeilijker, werd een reeds delicaat demografisch evenwicht 

verstoord en begonnen de bevolking te dalen. Tegen de tijd dat Gregorius de Grote toetrad tot 

het pausdom, zou het Romeinse christendom kunnen beweren een speciale ereplaats te hebben, 

althans onder enkele van de opeenvolgende staten in het Westen. Toch was de bevolking in 

Rome zelf, die inmiddels een door en door christelijke stad was geworden, volledig afgenomen. 

Vanaf dat moment en tot ver in de negentiende eeuw, moest Christian Rome even beroemd zijn 

om zijn architectuur als om de landelijke en ontvolkte omgeving waaruit veel van zijn meest 

majestueuze monumenten ontstonden. 

 

Manuela Studer-Karlen gaat verder met het derde hoofdstuk ‘Illness and Disability in Late 

Antique Christian Art (third to sixth century)’. Een andere benadering van het ervaren van 

gezondheid wordt door Studer-Karlen gebruikt door representaties van ziekte en handicap in de 

late antieke christelijke sarcofagen, schilderijen en artefacten te bestuderen, ze laat zien hoe de 

traditionele manieren om het ideale lichaam van de overledenen weer te geven, bestonden. De 

doodsoorzaak werd bijvoorbeeld nooit afgebeeld. Toch bracht het nieuwe thema in de 

christelijke iconografie, Christus als genezer, enige zichtbaarheid bij verschillende gebreken en 

handicaps, vooral vanaf de zesde eeuw, toen ook het belang van Christus als geïncarneerde 

meer werd benadrukt. Met de afbeeldingen van de kruisiging van Christus, vanaf de vijfde 

eeuw. we komen de eerste afbeeldingen van lijdende lichamen tegen die in feite worden 

geprezen vanwege de pijn die ze ondervonden in het licht van martelaarschap. In een dergelijke 

context kunnen ziekte en invaliditeit vanuit een andere hoek worden bekeken. Allereerst legt 

de auteur uit, dat de misvormde lichamen, waarnaar we in de laatantieke christelijke kunst 

kijken, niet het resultaat zijn van artistieke incompetentie of middelmatige kwaliteit. Het is 

veeleer onze interesse om te onderzoeken hoe kunstenaars zieke of gehandicapte lichamen 

vertegenwoordigen en om te zien waar we hier bewijs voor kunnen vinden. Omdat we het 

zouden verwachten dat de overledenen ons enige tekenen van hun ziekte te geven, zal deze 

studie eerst aandacht besteden aan voorbeelden uit de catacomben en laatantieke christelijke 

sarcofagen, die kenmerkend zijn voor deze voorstellingen. Omdat de zieken en gehandicapten 

die worden afgebeeld vaak rechtstreeks met Christus omgaan, richt het tweede deel van het 

hoofdstuk zich op de afbeeldingen van wonderbaarlijke scènes in de laatantieke christelijke 

kunst, met bijzondere aandacht voor de afbeelding van het gewonde lichaam.  

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de afbeelding van lichamen in 

ongewone staten (bijvoorbeeld zwangere vrouwen, de gekruisigde Christus) en met 

slotopmerkingen over de perceptie van ziekte en handicap in de late antieke christelijke kunst. 

De bestaande inscripties op christelijke sarcofagen die het beeld van de overledene voorstellen, 

of de inscripties die de portretten van de overledene in schilderijen vergezellen, geven 

informatie over de sociale status of de leeftijd van de overledenen, maar de doodsoorzaak wordt 

nooit vermeld of afgebeeld. De overledene wordt getoond pop christelijke scènes die de thema's 

van hoop op redding door Christus vertegenwoordigen. Zelfs in wonderscènes is het beeld van 

een ziek of gehandicapt lichaam zeer zeldzaam in de laatantieke christelijke kunst, vooral in 
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catacomben, schilderijen van de derde en vierde eeuw en op sarcofagen. Het was belangrijker 

om de genezing door Christus af te beelden; de zieke of dode persoon is vaak alleen te 

herkennen aan attributen. De auteur concludeert dat de weergave van een zwak, ziek, 

gehandicapt of abnormaal lichaam geen prioriteit was. In de afbeeldingen van de vierde eeuw 

neemt Christus echter de eigenschappen en attitudes van een genezer over. Afgezien van het 

weergeven van de wonderen van Christus, wilde de laatantieke christelijke kunst de 

wonderkracht van Christus bevestigen. De genezingsverhalen in het Nieuwe Testament waren 

meer dan literaire constructies, bedoeld om de kracht van Jezus te bevorderen en dat ze de 

gezondheidskwesties negeren die destijds in de Grieks-Romeinse wereld werden geuit. De 

kunstenaars lijken inderdaad niet bezorgd om het zieke lichaam of de genezing realistisch weer 

te geven. De superioriteit van Christus als genezer is het hoofdthema dat samenhang geeft aan 

de beelden van de derde tot de zesde eeuw. Deze afbeeldingen moeten zeker een bevestiging 

zijn geweest van het geloof in de redding door Christus en ze waren even geldig in leven of 

dood. In tegenstelling tot de Bijbelteksten zijn de enkele voorbeelden met meer kenmerken van 

ziekte die we hebben onderzocht, uniek en afkomstig uit de zesde eeuw. Ze gebruiken 

verschillende composities om benadruk de genade en wonderbaarlijke genezingen van Christus. 

Het is duidelijk dat, vergeleken met de afbeeldingen van de derde en de vierde eeuw, de 

picturale opvatting van het lichaam in de zesde eeuw verandert, vooral wanneer nieuwe helende 

scènes worden geïntroduceerd. Het lijkt erop dat de opvatting van de samenleving is veranderd 

en dat de weergave van het gestoorde, verminkte lichaam beter past in de zesde eeuw. De 

voorstellingen zijn ook verhalend en de boodschap van de wonderbaarlijke kracht wordt 

benadrukt. Naast de thaumaturgie van Christus worden nieuwe scènes populair in de zesde en 

zevende eeuw, zoals afleveringen uit zijn jeugd. De evocatie van de fysieke geboorte van 

Christus door de afbeelding van de zwangere Maria brengt een andere belangrijke didactische 

boodschap over, namelijk de incarnatie van Christus. Een opmerkelijke uitzondering moet 

echter worden opgemerkt, namelijk de kruisiging van Christus, die voor het eerst in de vijfde 

eeuw verschijnt. De vroegste afbeeldingen van de kruisiging van Christus verkondigen de 

goddelijke aard van Christus, die verschijnt door zijn open ogen en rechtopstaande lichaam, en 

de triomf over de dood. Met het symbool van het Kruis biedt het christendom hoop op menselijk 

heil. Al met al geven al deze voorbeelden het belang aan van een verklaring met bekende 

iconografische elementen, die meer te zeggen hebben dan de louter grafische aspecten. 

 

Het tweede deel gaat over kinderen en ervaringen uit de kindertijd in liminale situaties, aan de 

hand van gezinnen of daarbuiten. Kinderarbeid, kindslaven en seksueel misbruik dragen bij 

uitstek de gevaren van een anachronistische of zelfs sensationele benadering. Pas de laatste tijd 

zijn deze en aanverwante kwesties, zoals geweld, opnieuw in overweging genomen. Zoals een 

recent bewerkt hoofdstuk de donkere kant van de kindertijd aangaf, beschouwden mensen in de 

Oudheid (en de Middeleeuwen) deze zaken niet noodzakelijkerwijs voor, zoals de moderne 

wereld dat doet. Kinderarbeid werd nooit als een probleem gezien, omdat werk onderdeel 

uitmaakte van het proces van geleidelijke introductie in de volwassen wereld – een proces 

waarbij de meeste jongeren betrokken waren. Seksuele relaties tussen volwassenen en jongeren 

werden nooit als vanzelfsprekend beschouwd, maar het waren de sociale status en kwesties met 

betrekking tot waardigheid, niet de psychologie van kinderen, die de kern van zorgen vormden. 

In een wereld waar geweld een grote rol speelde in het dagelijks leven, werd het onderwerp 

kindermishandeling nooit benaderd op de pedagogische manier waarop het tegenwoordig 

opduikt. Dit alles, is verre van een extreme vorm van relativisme: Romeinse kinderen en hun 

families waren getuige van situaties die de huidige westerse bevolking hard en bedreigend zou 

vinden. Inderdaad, waren sommige aspecten van het antieke leven een nachtmerrie, en hiermee 

moet rekening worden gehouden, in de verhalen over de Oudheid. 
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Nadat de eerste hoofdstukken veranderingen in realiteiten of attitudes tussen de vroegere 

Romeinse wereld en de Late Oudheid hebben geïdentificeerd, laat Christian Laes in het vijfde 

hoofdstuk ‘Children and their Occupations in the City of Rome (300-700 CE)’ zien hoe de 

bronnen in feite heel stil zijn over fundamentele veranderingen in het leven van kinderen en 

hun families in de stad Rome, wanneer we kijken naar het werk en de bezigheden van kinderen. 

Door gebruik te maken van een breed scala aan benaderingen – waaronder demografie en 

geïnformeerde fantasierijke geschiedenis – is het echter mogelijk om een glimp op te vangen 

van de sterk veranderde omstandigheden in Rome uit de vijfde en zesde eeuw. In de nasleep 

van de “archeologie van de zintuigen” gaat de auteur in op de levenservaring van kinderen die 

in een stad werken, die in de betreffende periode een “catastrofale ineenstorting” heeft 

ondergaan. Laes beoordeelt ook de impact van factoren beoordelen, zoals de achteruitgang van 

de slavernij en de economische crisis op een samenleving die zich bezighoudt met het opzetten 

van acute sociale hiërarchieën, ook op het gebied van onderwijs en opvoeding. Ten derde zal 

dit hoofdstuk veel over methodologie behandelen, met betrekking tot continuïteit en 

verandering. Gestructureerd in overeenstemming met de verschillende bronnen die ons kunnen 

informeren over de vitale kwestie van kinderen die aan het werk zijn in het laatantieke Rome, 

zal blijken dat sommige soorten bewijs ons niet echt informeren over de verandering die we op 

het eerste gezicht zouden verwachten.  

Het blijkt volgens Laes dat fenomeen bijna nooit wordt besproken, en vrij afwezig is in 

iconografische voorstellingen van de kindertijd en is niet opgenomen in het nieuwe christelijk 

discours over de waarde van arbeid. Oudhistorici vinden graag enkele tientallen voorbeelden in 

de grafinscripties, die af en toe interessante casestudies als vignetten van het dagelijks leven 

bieden, of wijzen op een mentaliteit die kinderen in verband bracht met hun vaders’ 

professionele activiteit. Ook kunnen gewijzigde herdenkingspatronen in de inscripties van de 

ambachtslieden wijzen op gewijzigde economische strategieën door deze leden van de 

middenklasse. Tegen het midden van de zesde eeuw veranderend de inscripties en richten de 

auteurs zich alleen op kinderen, om afschuwelijke omstandigheden van ellende en armoede 

weer te geven. Oude historici worden ook beschuldigd om alle mogelijke bewijzen te gebruiken 

die ze tot hun beschikking hebben. Vergelijkingen uit de middeleeuwen en de vroegmoderne 

tijd hebben ons geleerd dat onstabiele omstandigheden een fundamentele kwestie van de 

dagelijkse handel van ambachtslieden waren. Op dezelfde manier kunnen we wat licht werpen 

op de omstandigheden van dagarbeiders in de oude stad Rome. De gestage demografische 

achteruitgang die uiterlijk in de vierde eeuw begon en het daaruit voortvloeiende tekort aan 

arbeidskrachten, moeten aanzienlijke druk hebben uitgeoefend op ambachtslieden en andere 

mensen. Het is onvermijdelijk dat de rollen zijn overhoop zijn gegooid, omdat met 

seizoensgebonden behoeften alle leden van het huishouden, inclusief kinderen, de helpende 

hand boden om het familiebedrijf te leiden. In de vijfde eeuw verslechterde alles. Bijna elke 

beschrijving van een beleg van Rome, vermeldt het vertrek van een aanzienlijk aantal slaven. 

De voorziening door grote aantallen krijgsgevangenen was zeker geen blijvende oplossing voor 

het tekort aan slaven. Onstabiele omstandigheden in de late vijfde en de vroege zesde eeuw 

hebben naar alle waarschijnlijkheid de moeilijkheid vergroot om voldoende slavenvoorraad te 

krijgen. De literaire bronnen vermelden dat ouders vrijwillig hun kinderen aan slavernij geven, 

maar cijfers zijn moeilijk te onderbouwen. De Gothische Oorlogen (539-552) en de 

daaropvolgende komst van de Lombarden (568) bevestigden en versnelden de evolutie die al 

meer dan een eeuw gestaag aan de gang was. Hoewel ze geenszins geïnteresseerd waren in de 

sociaal-economische geschiedenis, dragen antieke schrijvers die zich met deze periode 

bezighouden, bij aan het plaatje door de achteruitgang van de slavernij en extreme 

omstandigheden als gevolg van oorlog, hongersnood, pest en natuurrampen te illustreren. Hun 

nadrukkelijke beschrijvingen van vrije mensen die quasi-slaven worden, kunnen meer zijn dan 

een dramatische metafoor: ze weerspiegelen de reactie van de traditionele eervolle Romeinse 
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samenleving met de daaropvolgende taakverdeling die toen fundamenteel en drastisch werd 

vernietigd. Tegen het einde van de zesde eeuw bestond het instituut voor slavernij nog steeds, 

maar het was slechts een echo van zijn “klassieke Romeinse” tegenhanger. Op dezelfde manier 

koesterden aristocraten nog steeds het idee van sociale hiërarchie, maar ook dit was ingebed in 

een samenleving die nauwelijks herkenbaar zou zijn geweest voor degenen die twee eeuwen 

eerder leefden. In een periode van vier eeuwen waren honderdduizenden kinderen in Rome 

getuige van dramatische veranderingen die de wereld waarin zij en hun nakomelingen zouden 

leven diepgaand hebben veranderd. Meer dan eens werden ze tot het uiterste van het menselijk 

bestaan geduwd. Deze veranderingen in de sociaal-culturele omgeving van kinderen en hun 

gezinnen, kunnen volgens Laes alleen worden ontdekt door gebruik te maken van zeer 

uiteenlopende bronnen en rekening houdend met een breed scala aan onderzoekstechnieken. In 

een boek dat in wezen gaat over grenzen en grenzen, is het verhaal van dergelijke veranderingen 

de moeite waard om te worden verteld. 

 

Bernadette Brooten gaat in het zesde hoofdstuk ‘Early Christian Enslaved Families (first to 

fourth century)’ dieper in op het pad van fictieve verhalen, of zoals ze het noemt: “historisch 

geïnformeerde ingebeelde scenario's” in haar bijdrage aan vroegchristelijke tot slaaf gemaakte 

gezinnen. Ingelijst met patristische geschriften uit de vierde eeuw en gebruik makend van 

intersectionaliteitstheorie, schetst ze een beeld van slavenfamilies die extreem kwetsbaar zijn 

voor afscheiding of gebrek aan intactheid. De vergelijking met het huidige Soedan blijkt 

bijzonder onthullend, aangezien zij de anti-slavernij activist Mende Nazer aanhaalt, die betoogt 

dat mensen die slaaf geweest zijn, slavernijhistorici nog het een en ander kunnen leren. Hierop 

aansluitend betoogt Nazer dat het kenmerkende aspect van slavernij is, dat ouders van hun 

kinderen gescheiden worden. Nazer haalt hierbij Exodus 21:1-11 aan, waarbij deze scheiding 

aan bod komt, alsook het wel of niet verkopen van meisjes aan slavenhandelaren. Ook de 

epistels van Colossenzen en de Efeziërs worden erbij betrokken, in geval van zogenaamde 

huishoudcodes. Brooten concludeert dat de Colossensische huishoudcode een hiërarchie 

creëren aan de oppervlakte. De hierin genoemde vermaningen zijn moeilijk om te voldoen, 

vanwege de intersectionaliteit tussen familie, gender en slavernij in het Romeinse Rijk. Volgens 

Brooten bevatte deze hiërarchische huishoudens vrije en gebonden christelijke slaven, waarbij 

de tot slaaf gemaakten zich met vele ethische dilemma’s moeste bezighouden. Door het 

christelijke beleid te onderzoeken, kan men een beter beeld van deze materie krijgen. 

 

In navolging van de benadering van Brooten (en in mindere mate van Laes) probeert Reidar 

Aasgaard in het zevende hoofdstuk ‘Growing Up in Constantinople: Fifth-Century Life in a 

Christian City from a Child’s Perspective’ te beschrijven hoe het leven in Constantinopel rond 

het jaar 450 eruit zou hebben gezien voor een slavenkind van ongeveer tien jaar oud. Dit 

gedurfde gedachte-experiment observeert de manieren waarop het oude stadsbeeld het 

wereldbeeld van een kind kan vormen: wat was de impact van stedelijke sociale en religieuze 

ervaringen op de dagelijkse dag van jonge mensen? Wat opvalt is dat Aasgaard Constantinopel 

als een christelijke stad betitelt, door de aanwezigheid van kerken in het landschap. De auteur 

neemt hier blijkbaar afstand van de welbewuste godsdienstpolitiek van Constantijn om de 

christenen aan zich te binden.22 Daarnaast geeft de auteur toe dat het hanteren van een 

kindsperspectief erg risicovol is, gezien de grote afstand in tijd, plaats en cultuur, de beperkte 

bronnen en de schaarsheid met name van primaire bronnen. Door middel van Johannes 

Chrysostomus wordt een glimp in het dagelijkse leven van een kind gegeven die opgroeide in 

het midden van de vijfde eeuw, een tijd waarin de christelijke identiteit nog gevormd moest 

worden. 

 
22 Zie Mark Beumer, 'Van Jupiter tot Jezus. De keizercultus van Constantijn de Grote nader bekeken', in: Kleio-

Historia, nr. 2. (2015) 21-28. 
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Met voortzetting van zijn werk over vroegchristelijke zorgen over pederastie, bestudeert John 

Martens in het achtste hoofdstuk ‘“I Renounce the Sexual Abuse of Children”: Renegotiating 

the Boundaries of Sexual Behaviour in Late Antiquity by Jews and Christians’ de redenen 

achter verandering die leidden tot een situatie waarin de pederastische relaties niet langer het 

onderwerp waren van publieke acceptatie. Hij laat zien hoe christelijke kritieken materiaal van 

joodse en niet-christelijke moralisten overnamen en dit aanvulden met hun eigen zelfkritiek. 

Dit alles leidde tot een reclassificatie van seks als trauma en corruptie. De christelijke afkeer 

van seksuele relaties met kinderen is daarom niet voortgekomen uit de wens om jonge jongens 

en meisjes te beschermen vanwege een psychologische redenering. De auteur kijkt eerst terug 

naar het oude Athene, waar pedasterie een gewoon onderdeel was van de opvoeding, zoals Plato 

het beschrijft. Daarna kijkt hij naar Rome, waar het gebruikelijk was voor jongens en meisjes, 

om beneden de geaccepteerde leeftijd seks te hebben, wat echter niet op leeftijd was gebaseerd, 

maar de fysieke conditie. De joodse gemeenschap keek echter wel naar leeftijd en gaf 

bijvoorbeeld aan dat jongens vanaf hun 18e konden trouwen. Het moge duidelijk zijn dat er 

binnen de Grieks-Romeinse wereld geen weerstand was tegen homoseksualiteit, maar wel 

binnen het jodendom en christendom, waarbij de christenen nog extra wetten hadden 

toegevoegd. Toch waren er ook niet-christelijke geluiden tegen pedasterie te horen, zoals van 

Musonius Rufus, die vanuit drie perspectieven pedasterie veroordeelde: ten eerste was seks 

bedoeld voor nageslacht, ten tweede met pedasterie met slavernij en prostitutie in verband 

gebracht en ten derde mocht seks alleen tijdens het huwelijk voorkomen. Het jodendom en 

christendom vulde deze lijst aan met nog meer bezwaren, zoals de schending van het sacrale 

lichaam. Het blijkt uiteindelijk dat de christenen pedasterie in het begin ietwat probeerden te 

negeren, door andere termen te gebruiken en het lijkt erop dat ze niet heel streng naar leeftijd 

keken als veroordeling. Het ging hen meer om het celibaat en de afwijzing van seks in het 

algemeen. Wat prevaleerde, was de Wet van God en uiteindelijk na lange tijd, heeft het 

christendom pedasterie verminderd. De veranderingen in seksualiteit hadden echter een lange 

adem nodig. 

 

De dagelijkse realiteit van het premoderne leven van gezinnen en kinderen is het hoofdthema 

in het derde deel van het boek Local Childhoods and the Rise of Christianity. De bijdragen 

concentreren zich op het oostelijke deel van de Romeinse wereld – zowel binnen het rijk als 

daarbuiten – en op de continuïteiten en veranderingen in een periode waarin het christendom 

cultureel dominant werd. De focus van deze hoofdstukken ligt op het traceren van lokale 

tradities in het leven van kinderen te midden van deze verandering in religieuze context. 

 

Door de rijke papyrologische, literaire en archeologische documentatie te gebruiken, vraagt 

April Pudsey in haar negende hoofdstuk ‘Children in late Roman Egypt: Christianity, the 

Family and Everyday Life’ hoeverre het leven van kinderen in de derde tot de vijfde eeuw in 

Romeins Egypte anders was dan in de eerste twee eeuwen van onze jaartelling. De kloosters 

van de woestijn waren belangrijke componenten in het transformeren van het dagelijks leven 

van kinderen in deze regio en volwassen-kindrelaties. Aan de andere kant worden de harde 

ascetische uitspraken over het verbreken van familiebanden niet altijd weerspiegeld in de 

dagelijkse praktijk. Pudsey gebruikt met name hagiografische teksten en enkele andere 

documenten als bron. Het is echter algemeen bekend (ook via Ildiko Csepregi) dat 

hagiografieën zeer kritisch bekeken moeten worden, gezien de standplaatsgebondenheid van de 

auteurs en de doelen die hiermee waren opgesteld. Belangrijke focus is het christelijke gezin 

dat tussen de derde en zesde eeuw leeft in Egypte onder Romeins bestuur. Sinds het Romeins 

bestuur was Egypte de eerste twee eeuwen veranderd qua demografie (census) alsook zaken als 

onderwijs, met name de gymnasia. Daarnaast waren er problemen met ziekte, slechte hygiëne 
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een laag niveau van geneeskunde en werd Egypte getroffen door pestepidemieën. Als kinderen 

dit soort zaken konden overleven, lag het niet alleen aan klimaat en milieu, maar ook aan sociale 

en culturele factoren, zoals de voeding die was verstrekt. Pudsey concludeert dat de levens van 

kinderen een centraal punt van aandacht waren, voor de instituties, waarbij met name naar hun 

rol binnen familie en religieuze netwerken werd gekeken. Daarnaast is de christelijke invloed 

op het leven van kinderen sinds de derde eeuw, nog steeds onderwerp van discussie. Volgens 

Thomas Wiedemann († 2001) zorgde het christendom voor een verminderd kinderaantal, 

doordat het christendom slavernij verminderde, prostitutie bekritiseerde en weduwen hielp met 

hun problemen. Hagiografieën verhalen van een goede kindertijd, die in een goede dynamische 

familie opgroeiden, waarbij zij nederigheid moesten betrachten. De kerk en de kloosters hadden 

een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen, qua bijbrengen van christelijke idealen. 

 

Het tiende hoofdstuk ‘Martyr Saints and the Demon of Infant Mortality: Folk Healing in Early 

Christian Pediatric Medicine’ van Susan Holman, onderzoekt hoe Ethiopische en Koptische 

ouders en voogden de “demon van kindersterfte” probeerden af te weren met alle beschikbare 

middelen: amuletten, magie, gebeden en bedevaarten naar de heiligdommen van de heiligen. 

Zoals ze concludeert, “was het overleven van een kind in de oudheid vaak een wonder tegen de 

verwachting in”. Vaak zijn wonderverhalen getuige van de ingewikkelde connectie tussen 

volksovertuigingen en kindergeneeskunde. Ook lijkt het fysieke contact met heilige macht 

cruciaal in verschillende lokale tradities.  Met name ondervoeding speelt hier een belangrijke 

rol inzake kindersterfte. De Romeins-christelijke geneeskunde in de Late Oudheid beriep zich 

niet alleen op de seculiere geneeskunde, maar ook op “spirituele” geneeskunde, zoals 

martelaren en heiligen. Echter zien we ook andere mogelijkheden, zoals het gebruik van 

amuletten bij de Ethiopiërs, die de heilige Sisinnios aanroepen om een demon te verdrijven. 

Ook Perpetua en Felicitas werden aangeroepen als martelaren tegen kindersterfte. Zij stierven 

rond 200 in Carthago. Daarnaast worden geneesheiligen als Kosmas en Damianos, Thekla, 

Febronia en Artemios en Menas aangeroepen. Concluderend kan gesteld worden dat ouders alle 

medische mogelijkheden aangrepen, om hun te kind te genezen van de vreselijke ziekten in hun 

tijd. 

 

 Net als in Holmans studie spelen ouders in uiterste nood, demonen die kinderen doden, 

geneesheiligen, heilzame heiligdommen en fysiek contact met goddelijke macht een 

prominente rol in de bijdrage van Cornelia Horn, namelijk het elfde hoofdstuk ‘From the 

Roman East into the Persian Empire: Theodoret of Cyrrhus and the Acts of Mar Mari on Parent-

Child Relationships and Children’s Health’. Onze aandacht wordt hier gevestigd op het 

Romeinse Oosten (Syrische bronnen) en de Perzische traditie van de vierde tot de zesde eeuw. 

Bovendien lijkt de taal van familierelaties, met name de band tussen ouders en kinderen, een 

aantrekkelijk model om de relatie tussen de ascetische genezer enerzijds en de jonge maar zieke 

anderzijds te hervormen. Bijbelteksten zijn cruciaal voor het begrijpen van de culturele 

transformatie die plaatsvond in deze regio’s. Bijbelverhalen boden auteurs en lezers cruciale 

instrumenten, waardoor ze konden uitdrukken wat nieuw en specifiek was voor hun eigen 

context, niet zelden in een andere taal die zeiden dat ze deel uitmaakten van een andere traditie. 

Horn betoogt dat deze tak van onderzoek nog maar net begonnen is en verder uitgewerkt moet 

worden. De tekst van Theodoretus van Cyrrhus en de Syrische Handelingen van Mar Mari, 

laten zien dat het slechte welzijn van kinderen de familiestructuren bedreigde. Daarnaast moet 

er echter meer aandacht aan gender en leeftijd besteed worden als gecompliceerde 

analysecategorieën. Genezing werd nog moeilijker, als het om meisjes ging. Wat in ieder geval 

duidelijk is, is dat kinderen door de culturele transformatie, steeds meer deel van het gezin 

gingen uitmaken. 
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Hagith Sivan richt onze aandacht op vaderlijke verplichtingen jegens dochters in het oude 

jodendom in het twaalfde hoofdstuk ‘Daughters as Disasters? Daughters and Fathers in Ancient 

Judaism’. De praktische en juridische aspecten van de joodse bepalingen in kwesties zoals 

blootstelling, kindersterfte, wezen en de leeftijd van het huwelijk herinneren ons vaak aan de 

Romeinse traditie. Tegelijkertijd worden we keer op keer geconfronteerd met het feit dat de 

joden een eigen systeem hadden gecreëerd, dat werd gekenmerkt door pluriformiteit en ad hoc 

oplossingen, veel meer dan door uniformiteit. De vele case-verhalen zoals gerapporteerd in de 

rabbijnse bronnen geven een unieke glimp van hoe opvoeders omgaan met situaties die voor 

hun families verstorend kunnen blijken te zijn. Een van de aspecten is de invloed van de vader 

op de dochter, met name hoe ver deze gaat en tot welke leeftijd en hoe zit het met het huwelijk? 

Echter worden hier voorbeelden gegeven van kinderen die al op hun elfde of twaalfde gingen 

trouwen. Dit is wel een discrepantie met het hiervoor bestudeerde hoofdstuk over pedasterie en 

kindhuwelijken. Gelukkig waren er ook meisjes die de verloving abrupt konden afbreken. 

 

Ten slotte gaat het dertiende hoofdstuk ‘The Construction of Elite Childhood and Youth in 

Fourth- and Fifth Century Antioch’ van Ville Vuolanto in op een heel andere manier om de 

lokale jeugd in de Late Oudheid te volgen. Door de verhalen van autobiografische kindertijd te 

gebruiken zoals ze in Libanius, Johannes Chrysostomus en Theodoretus van Cyrrhus 

verschijnen, laat hij zien hoe gedeelde aristocratische waarden van invloed zijn op de manier 

waarop de jeugd wordt afgebeeld door deze schrijvers, allemaal geboren in elite families in 

Antiochië. Hun teksten vertellen dus meer over de constructie van het “Romeinse” publieke 

zelf doorheen de kindertijd, dan over details van een historische “Syrische” ervaring van de 

kindertijd. Toch geven deze teksten een beeld van hoe de auteurs kinderen begrepen om zichzelf 

te socialiseren in de hedendaagse elitesamenleving door familietradities en verhalen vertellen. 

Hoewel de andere bijdragen van het boek ons inderdaad een glimp geven van lokale variaties 

in het dagelijks leven, beweert het hoofdstuk van Vuolanto dat voor de levens in de hogere 

regionen van de samenleving, de gedeelde elitecultuur de variatie bedekt – waardoor we het 

mogelijke niet kunnen zien door de lokale diversiteit. In zijn hoofdstuk speelt Antiochië een 

belangrijke rol, inzake gedeelde laatantieke Grieks-Romeinse aristocratische elitaire waarden 

die het leven van kinderen in de Late Oudheid beïnvloed hebben. Daarnaast laten de 

geselecteerde auteurs zien, welk verband er bestond tussen vrouwelijke docenten en het leven 

van meisjes, of ze al die niet zouden huwen. Ook het opgroeien met op zonder vrienden was 

belangrijk en daarnaast wilden de auteurs zelf volwassen overkomen en niet kinderachtig. 

 

Concluderend is dit een zeer helder geschreven boek, dat een belangrijke lacune dicht in het 

onderzoek naar de geschiedenis van familie en kinderen in de Late Oudheid. Ik mis echter de 

rol van Asklepios als genezende godheid in het Romeinse Rijk. Asklepios werd daar als 

Asclepius vereerd, waarbij zieke kinderen en volwassenen zich in een Asklepieion door de god 

lieten genezen via het ritueel tempelslaap. Door te dromen, werd de zieke bezocht en genezen 

door handoplegging, operatie of recept. Deze functie is later inderdaad door geneesheiligen als 

Thekla overgenomen. Ik mis de literatuur van Beumer, Csepregi, van der Ploeg en de al eerder 

genoemde Van Gennep en Turner. Daar had dit boek veel mee gewonnen. Liminaliteit staat 

niet eens in de index, de vraag blijft toch hoe en waarom dit concept is ingezet. Ik raad aan om 

voor een herdruk van deze literatuur gebruik te maken. 
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(Recensie) David Engels and Peter Van Nuffelen (ed.), Religion and Competition in Antiquity 

(Peeters Publishers 2014).  ISBN 9782870312902, pp. 307, €51.00. 

Mark Beumer 

 

Het idee dat culten concurreren (voor 

gezag, beschermheilige of aanbidders) is 

een topos geworden van de studie van 

Griekse en Romeinse religies en wordt 

regelmatig gehanteerd om de relaties 

tussen culten en religieuze veranderingen 

door de tijd heen te verklaren. Deze 

gevarieerde en stimulerende studie wil de 

staat van het idee in de hedendaagse 

wetenschap verkennen en het nut ervan 

opnieuw testen voor de studie van oude 

religies uit de ijzertijd Mesopotamië tot het 

laat-antieke Romeinse Westen, door 

middel van een marktmetafoor toe te 

passen op de studie van oude religies.  

Het toont een breed scala aan 

benaderingen binnen deze theorie, die 

functioneren in de sociologische 

religiestudies sinds Peter Berger’s 

prestaties in de late jaren zestig van de 20e 

eeuw en de invloed van de werken van 

Rodney Stark op de studie van oude 

religie. Het boek bevat twaalf essays met 

betrekking tot methodologie, het oude 

Nabije Oosten, de klassieke Griekse 

wereld, de Romeinse religie, de competitie 

in de Late Oudheid en een algemeen 

hoofdstuk over religieuze geschiedenis in het eerste millennium. De inleiding is zeer 

interessant. De auteurs presenteren een zeer breed spectrum van methodologische benaderingen 

die verband houden met metaforen aangaande markt en concurrentie. Het is een goede 

introductie in de ontwikkeling van hedendaagse theorieën in religieuze studies. Het plaatst de 

andere bijdragen die in de bundel zijn gepubliceerd in een theoretisch kader dat aantoont dat 

economische metaforen (markt en concurrentie) duidelijke grenzen hebben en voorzichtig 

moeten worden gebruikt. Dit hoofdstuk bevat ook een goede bibliografie. Het hoofdstuk 

‘Religious Rivalry in Seleucid Babylonia. Marduk of Babylon versus Anu of Urukvan’ (Tom 

Boiy) onderzoekt de concurrentie tussen die twee beschermgoden en laat zien hoe dit proces 

evolueerde.  In ‘Oracles and Oracle-Sellers. An Ancient Market in Futures’ gaat Esther Eidinow 

ervan uit dat het onderzoek naar de aard van de netwerkverbindingen tussen orakelcentra- en 

verkopers het onder andere mogelijk maakt de efficiëntie van de markt te bepalen plaats door 

middel van een metafoor. Het goed gedocumenteerde onderzoek van Eidinow laat duidelijk 

zien dat er competitie was tussen individuele zieners, maar we moeten benadrukken dat ze 

binnen een soort netwerk van relaties functioneerden. Het is ook noodzakelijk om het idee van 

een competitie tussen orakelplaatsen, als Dodona en Delphi te illustreren. Ze werkten samen in 

plaats van te concurreren. Eidinow is heel voorzichtig in het gebruik van de economische 

metaforen. Ze vestigt terecht de aandacht op het feit dat de metaforen van de markt niet precies 

passen in de realiteit van de Griekse wereld. Het vierde hoofdstuk ‘Liberty versus Religion 
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Tradition. Some ‘Impious’ Thinkers in Ancient Greece’ van Aikaterini Lefka, probeert de vraag 

te beantwoorden waarom in de over het algemeen tolerante Griekse samenleving sommige 

filosofen werden vervolgd en zelfs ter dood werden veroordeeld. Lefka beschouwt het geval 

van Sokrates, Protagoras, Anaxagoras en de Pythagoreeërs. Ze beweert dat, samen met andere 

factoren, de beschuldiging van goddeloosheid altijd een belangrijk onderdeel van vervolging 

was, en ze behandelt deze gevallen als de beperking van religieuze en sociale vrijheid in de 

oude Griekse gemeenschap. Dominique Briquel onderzoekt vervolgens in het vijfde hoofdstuk 

‘Etrusca disciplina and Roman Religion. From Initial Hesitation to a Privileged Place’ hoe de 

plaats van de orakelpriesters in de Romeinse religie evolueerde. Hun aanwezigheid in het rituele 

leven van Romeinen zou een factor kunnen zijn die de concurrentie op dit gebied inspireerde. 

Zoals Briquel echter duidelijk aantoont op basis van een analyse van de activiteit van augures, 

voegden de orakelpriesters eerder de elementen toe die rituelen miste. Terecht stelt hij dat 

Romeinse en Etruskische priesters hun plicht naar een ander niveau hebben gebracht en gewoon 

complementair aan elkaar waren zonder concurrenten te zijn. Het was eerder een vreedzaam 

samenleven. Hij presenteert de religieuze en politieke wortels van een oorspronkelijk vijandige 

houding tegenover Etruskische specialisten in waarzeggerij, maar de situatie veranderde onder 

het rijk en de Etrusca-discipline was volledig geïntegreerd in een kader van maatschappelijke 

rituelen en kon concurreren met het christendom. Briquel besluit zijn overwegingen met een 

verklaring dat de Etruskische religieuze tradities een van de meest levendige componenten van 

de niet-christelijke religie was, die zeer aantrekkelijk was voor de gelovigen, in het bijzonder 

met betrekking tot haar interesse in het hiernamaals.  

Françoise Van Haeperen wijdt haar artikel ‘Cohabitation or Competition in Ostia under 

the Empire?’ aan twee hoofdthema’s. Ze begint met de vraag of er enige competitie was tussen 

de leden van één collegium en of deze rivaliteit zou kunnen leiden tot religieus euergetisme. 

Het tweede punt houdt verband met de potentiële concurrentie tussen nieuwe en oude culten. 

Ze denkt dat er ondanks de aanwezigheid van buitenlandse goden, zoals Mithras in Ostia, maar 

weinig bewijs is voor een echte competitie. Het laatste probleem dat zij behandelt, is de kwestie 

van contacten tussen heidenen en christenen. Van Haeperen bewijst dat het karakter van de 

potentiële concurrentie tussen deze twee sociale groepen eerder retorisch dan echt was. Met 

name in de Romeinse religie was er een grote tolerantie ten opzichte van “xenikoi theoi” 

zichtbaar. Pas met de komst van het christendom, rezen er problemen, doordat zij niet 

deelnamen aan de keizercultus en de verering van de staatsgoden. In ‘The End of Open 

Competition? Religious Disputation in Late Antiquity’ analyseert Peter Van Nuffelen de 

stelling van Richard Lim, dat de afname van religieuze discussies in de Late Oudheid een van 

de redenen was voor het verdwijnen van religieuze competitie. Volgens Van Nuffelen is deze 

mening onjuist, omdat het overtuigende discours werd gezien als de meest juiste manier om 

met religieus pluralisme om te gaan, zelfs al was het karakter vóór deze periode retorischer. Dit 

zorgvuldige onderscheid tussen discours en realiteit verdient de aandacht van de lezer. Van 

Nuffelen mist echter ook de nuance van de antieke bronnen waar het gaat om 

christenvervolgingen. In werkelijkheid bestonden er diverse culten naast en door elkaar. 

Veit Rosenberger’s hoofdstuk ‘Competing Coenobites. Food and Drink in the Lives of 

Theodoretus of Cyrrhus’, toont aan dat men het thematische probleem op verschillende niveaus 

kan analyseren, zoals een competitie tussen geestelijken en de duivel, of zelfs God. Rosenberg 

identificeert een ander spoor van concurrentie in de relaties tussen geestelijken veroorzaakt 

door de literaire bronnen. Een ander aspect van competitie ligt in martelaarschap als een 

kwelling tussen asceten en hun vervolgers. Het laatste voorbeeld is de rivaliteit tussen 

verschillende groepen christenen, die kunnen worden beschouwd als de “echte christenen”. 

Rosenberger identificeert dit soort competities door verschillende situaties te analyseren waarin 

ze zich zouden kunnen openbaren. In de bijdrage van Ine Jacobs ‘A Time for Prayer and a Time 

for Pleasure. Christianity’s Struggle with the Secular World’ vinden we een zeer interessante 
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analyse van hoe de betekenis van sacraal en profaan werd vastgesteld in de Late Oudheid. Ze 

beschouwt de archeologische overblijfselen van theatergebouwen als de basis voor haar analyse 

en betoogt dat, toen christelijke gebouwen meer zichtbaar werden, de rol van theaters afnam, 

ook al bleven ze bestaan. In het laatste deel van haar hoofdstuk maakt Jacobs een oprechte 

analyse van de aanwezigheid van het kruis op dit soort gebouwen als een manier om ze te 

zuiveren van afgoderij. Ze besluit haar observaties met de verklaring dat in de Late Oudheid de 

grenzen tussen het sacrale en het profane vrij duidelijk waren en deze sferen in competitie 

bleven, vooral in de late vierde en vroege vijfde eeuw na Christus. Jacobs denkt ook dat als de 

eerste fase van deze rivaliteit goed wordt bevestigd, de latere evolutie moeilijker te onderzoeken 

is. Ze is ervan overtuigd dat het sacrale langzaam de strijd om de christelijke wereld won. Hier 

slaat ze echter de plank mis. Het sacrale en profane liepen in de antieke religie in elkaar over. 

Immers was het dagelijks leven doordrenkt met religie en rituelen. Jacobs had daarnaast de 

rollen van de man en vrouw mee kunnen nemen inzake de scheidslijn tussen binnen- en 

buitenshuis. Aude Busine gaat er in haar artikel ‘The Conquest of the Past. Christian Attitudes 

towards Civic History’ vanuit dat het christendom niet alleen de overtuigingen en gebruiken 

van een stad moest veranderen, maar ook de culturele identiteit van een stad moest wijzigen. 

Busine denkt dat het proces dat zij interpretatio Christiana van lokale mythen noemt, een 

nieuwe visie op het burgerlijk verleden nastreeft en ruimte biedt voor een nieuwe identiteit in 

de goed gewortelde geschiedenis van Griekse poleis. In sommige gevallen probeert het echter 

ook deze lokale mythen te vervangen door nieuwe op basis van de bijbelse realiteit. Ze 

concludeert dat het streven om een blauwdrukmythe opnieuw toe te eigenen aantoonde, dat 

voor de christenen in de Late Oudheid het klassieke idee van de polis die wordt gezien als de 

stedelijke en burgerlijke gemeenschap, nog steeds erg levendig was. Busine spreekt hier dus 

eigenlijk van ritual transfer die zij combineert met discussie die in de Myth and Ritual School 

werd gevoerd. 

Het uitgebreide hoofdstuk ‘Historising Religion between Spiritual Continuity and 

Friendly Takeover. Salvation History and Religious Competition during the First Millenium 

AD’, geschreven door David Engels, beschouwt religieuze overtuigingen in een 

langetermijnperspectief door hun constructie, continuïteit en evolutie te onderzoeken. Engels 

wil het materiaal presenteren dat afkomstig is van verschillende religies, zoals het “heidendom” 

(dat hij beschouwt als gemeenschappelijke opvattingen van de bewoners van het Romeinse rijk 

in de Late Oudheid), christendom, jodendom, manicheïsme, soennitische islam en ismaïlisme. 

Dit brede perspectief stelt hem in staat om de religiegeschiedenis in het eerste millennium na 

Christus te schetsen. Dit hoofdstuk toont goed het belang aan van de vergelijkende 

religiewetenschappen. Het laatste artikel ‘Oriental Religions and the Conversion of the Roman 

Empire. The views of Ernst Renan and of Franz Cumont on the Transition from Traditional 

Paganism to Christianity’ is beschreven door Daniel Praet, een van de meest prominente experts 

in het werk van Franz Cumont. Praet vergelijkt de ideeën van de Franse schrijver en de 

Belgische historicus over de zogenaamde oosterse religie. Hij wijdt zijn artikel aan om het 

model van concurrentie tussen het mithraïsme en het christendom te presenteren zoals het door 

Renan en Cumont werd gezien. Dit is een briljante presentatie van de interactie tussen literaire 

en wetenschappelijke gebieden waarin de auteur duidelijk de belangrijke rol van klassiek 

onderwijs in Europa voor de Tweede Wereldoorlog aangeeft. 

Concluderend biedt dit boek een hoge mate van wetenschap en biedt wetenschappers 

nieuwe en originele veronderstellingen die verkenningen mogelijk maken van de nuances van 

de sociologische en, deels, antropologische benadering van oude religies. De artikelen zijn een 

eloquent voorbeeld van hoe een slim en verstandig gebruik van moderne theorieën een frisse 

kijk op de oude realiteit kan bieden. Ze zijn allemaal nauw verbonden met het proefschrift dat 

in de inleiding is geformuleerd, maar de casestudies gaan duidelijk verder. Ze verifiëren de 

belangrijkste veronderstelling over concurrentie in de oude religie als een van de belangrijkste 
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factoren in de oude religies. De auteurs laten ons zien dat de metaforen van de markt en 

concurrentie in de meeste gevallen moeten worden aangevuld met een andere, namelijk 

samenwerking. 
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(Recensie) Carolien Roelants, Dwars door het Midden-Oosten (Prometheus 2019). ISBN 

9789044640687, 272 pp. €22,50. 

Mark Beumer 

 

De situatie in het Midden-Oosten is al 

ruim 50 jaar explosief te maken en 

bestaat uit een enorme wirwar van 

allerlei gebeurtenissen die in elkaar 

overlopen. Revoluties, oorlogen en 

andere conflicten zijn aan de orde van de 

dag, waarbij het overzicht volledig 

verloren is. 

 

Wie weet bijvoorbeeld waarom het 

Palestina-conflict is ontstaan en hoe is 

Iran aan zijn slechte naam gekomen? In 

dit helder geschreven bespreekt Carolien 

Roelants het Midden-Oosten, waarbij zij 

ingaat op actuele conflicten en de 

achtergrond daarvan.  

 

Naast een algemene schets van welke 

landen deel uitmaken van het Midden-

Oosten, gaat Roelants onder andere in op 

de oorlog in Syrië, de oorlog in Jemen, 

het Palestina-conflict, de rol van 

vrouwen in het Midden-Oosten en de 

positie van Saoedi-Arabië. 

 

Een van de meest opvallende bijdragen is 

de oorlog in Syrië, waarbij het Westen 

heel graag zou willen dat Assad zou 

vertrekken. Echter heeft het Westen 

volgens Roelants hier alles fout gedaan en niet alleen met betrekking tot Syrië overigens. Er is 

alleen maar oog voor westerse belangen, zoals olie en een directe verbinding, terwijl men naar 

het belang van de plaatselijke bevolking moet kijken. Daarnaast heeft het Westen geen rekening 

gehouden met onbedoelde gevolgen, zoals dat het vertrek van Assad de situatie in Syrië nog 

vele malen kan verergeren. Deze foute instelling van het Westen zien we ook in Irak, waar 

Saddam Hoessein koste wat kost weg moest en uiteindelijk is geëxecuteerd. Irak werd 

opgezadeld met een democratie, terwijl men dit totaal niet gewend was. Het gaf ruimte aan 

allerlei terroristische groeperingen.  

 Dit zien we bijvoorbeeld in Iran, waar Khomeini in 1979 een islamitische revolutie 

pleegde en zo de kiem legde voor wat later IS en Al-Qaida zou worden die de aanslagen van 

9/11 op hun geweten hadden. Overigens blijkt dat al eerder aanslagen met vliegtuigen zijn 

uitgevoerd. Een andere gebeurtenis die Roelants beschrijft, is het Palestina-conflict dat 

teruggaat tot 1917 met de zogenaamde Twee Staten-oplossing die er nooit is gekomen. 

Engeland had hier een leidende rol met de Balfour-verklaring. Dan is er nog de vergeten oorlog 

in Jemen die voortkomt uit de opstand, begonnen door de religieuze leider van de zaidieten 

Hussein Badreddin al-Houthi en die nog steeds voortduurt. Religie speelt dus een grote rol in 

diverse conflicten, met name de sjiieten en soennieten, die met elkaar al eeuwen ruziën over 
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wie Mohammed moest opvolgen: leden uit de directe familie of een willekeurig persoon. Hierop 

volgend ontstond er plotseling een paar jaar geleden een kalifaat, iets dat we uit de 

Middeleeuwen kenden met een kalief aan het hoofd. Iedereen moest zich nu strikt aan de Sharia 

houden, anders werd je vermoord.  

 

Het moge duidelijk zijn dat na het lezen van dit boek de kennis van de lezer enorm is aangevuld 

en verduidelijkt, maar desondanks moet men dit boek echt meerdere malen lezen, vanwege de 

enorme kluwen aan informatie. Dit boek acht ik dan ook van het allergrootste belang om de 

actualiteit te kunnen volgen, waarbij ook het reilen en zeilen van bijvoorbeeld Trump bij hoort, 

met zijn America First-politiek, dat al voor veel ontwrichtende momenten heeft gezorgd. 

 

Kortom, ik beveel dit zeer goed en helder geschreven boek aan, aan iedereen die de situatie in 

het Midden-Oosten wil begrijpen. Laten we hopen dat ook politici dit lezen en hiermee hun 

voordeel doen. 

  



135 
 

(Recensie) Jonathan J. Moore, Pest en cholera. Geneeskunde door de eeuwen heen 

(Davidsfonds 2019). ISBN 9789059089815, 256 pp. €29,99. 

Mark Beumer 

 

In dit publieksvriendelijke boek wordt 

de geschiedenis van de geneeskunde 

in elf hoofdstukken geïllustreerd, aan 

de hand van tekeningen, foto’s en 

schilderijen, met op het einde een 

literatuurlijst, register en 

illustratieverantwoording. 

 

De inleiding beschrijft een interne 

oorlogsvoering binnen het lichaam 

van de mens, waarin talloze bacteriën 

en virussen mensen veel schade 

kunnen toebrengen. Voorts wordt 

ingegaan op de prehistorische mens en 

hun afweer tegen al deze 

ziektekiemen, die er bijvoorbeeld uit 

bestond door veel te reizen van plaats 

naar plaats. Er worden een paar regels 

aan magie besteed bij de oude Grieken 

en Romeinen, wat wel meer uitgelicht 

mag worden, zoals het antieke 

genezingsritueel tempelslaap dat 

eeuwenlang in diverse landen werd 

uitgeoefend. 

 

Het eerste hoofdstuk beschrijft 

zogenaamde algemene klachten van verkoudheid, hoofdpijn en tandbederf tot jicht, epilepsie 

en schurft. Het antieke aderlaten wordt als een van de methoden gepresenteerd om de zieke te 

genezen, maar de auteur toont aan dat dit ook mis kan gaan en iemand kon overlijden, zoals 

koningin Carolina van Beieren (1792-1873). Daarnaast wordt bedrust geadviseerd tegen ziekte, 

iets wat nog steeds zeer actueel is. Te lang in bed liggen is echter ook niet goed, met gevaar 

voor decubitus en het afsterven van spieren. Verder werden ontlasting en urine gebruikt om een 

bepaalde aandoening te bepalen, iets wat nog steeds gebeurt bij infecties en darmkanker. Een 

ander vreemd verschijnsel was het drinken van bloed om zo genezen te worden. Iets wat aan 

Dracula doet denken. Verder wordt ook over tandbederf gesproken alsook de eerste tandartsen 

en hun behandeling. 

 Dan wordt over de koningsziekte gesproken ofwel jicht, een opeenhoping van urinezuur 

in het bloed dat zich vaak voordoet in de grote teen. Scheurbuik was een gebrek aan vitamine 

C en kwam op zee voor, bijvoorbeeld bij de VOC. Veel mensen zijn hieraan gestorven. 

 

Het tweede hoofdstuk handelt over de pest ofwel de Zwarte Dood die in 1348 wereldfaam 

verwierf. De bacil yersinia pestis werd door ratten verspreid in de toch al onhygiënische steden. 

De auteur beschrijft verschillende varianten, zoals de builenpest en longpest. Het derde 

hoofdstuk handelt over geslachtsziekten, zoals syfilis, gonorroe, schaamluis en de introductie 

van het condoom. Syfilis is een van de bekendste, omdat deze soa door westerse 

ontdekkingsreizigers werd meegenomen en waar men nog geen weerstand tegen hand. Vele 
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mensen overleden dus vroegtijdig. Hoofdstuk 4 vervolgt met schokkende operaties zoals 

schedelboring om iemand van kwade geesten te bevrijden. Chirurgen waren in het begin nog 

zeer primitief en werden snijders genoemd. Ook was hygiëne nog onbekend, waardoor veel 

mensen stierven aan infecties. Ook hing er vaak een vreselijke stank in ziekenhuizen. Daarnaast 

werd veel geamputeerd, waarbij met een scherp mes het bot werd afgesneden en de wond daarna 

dicht gebrand. Hierna volgens transplantaties en castraties, gevolgd door nierstenen die voor 

een ontzettende pijn kunnen zorgen. Uiteindelijk wordt de anesthesie uitgevonden, waardoor 

mensen onder narcose geopereerd kunnen worden. 

 

Het vijfde hoofdstuk vervolgt met lepra en tuberculose wat in de Middeleeuwen en 18e eeuw 

veel voorkwam in Europa. Hoofdstuk 6 vervolgt met pokken en mazelen, in onze tijd 

kinderziekten die nu toch weer opkomen, omdat men zich niet wil laten inenten. De hindoes 

vereren zelfs de godin Shitala om aan de pokken te ontsnappen. Het zevende hoofdstuk vervolgt 

met vlektyfus en was zeer waarschijnlijk verantwoordelijk voor de “pest van Athene” uit 430 

v. Chr. Ook Napoleon’s leger werd hierdoor getroffen, waardoor zo’n 80.000 soldaten zijn 

gestorven. In het achtste hoofdstuk worden tropische ziekten besproken als malaria, gele koorts 

en dengue, waarbij muggen een belangrijke rol hebben in het overdragen van deze ziekten. Ook 

slaapziekte wordt besproken, wat vandaag de dag nog steeds voorkomt. 

 

Het negende hoofdstuk richt zich op de al eerder besproken ontlasting, waarbij hier cholera 

wordt besproken als een van de meest dodelijke ziekten, zeker voor mensen met een verzwakte 

weerstand. Daarnaast worden buiktyfus, dysenterie en wormen besproken. Het tiende hoofdstuk 

bespreekt geestesziekten, zoals epilepsie, waarvan werd gedacht dat dit door de goden gezonden 

was. Daarnaast wordt over de eerste gestichten gesproken alsook over schurft. Ook schizofrenie 

komt aan bod, waarbij mensen stemmen horen, zoals Joanna D’Arc. Hoofdstuk elf handelt over 

de Spaanse griep die tussen 1918 en 1919 circa 20 miljoen slachtoffers maakte tijdens de Eerste 

Wereldoorlog.  

 

De literatuurlijst is beknopt, maar redelijk actueel. Samenvattend kan gezegd worden dat dit 

boek op plezierige wijze, maar toch informatief, talloze ziekten en behandelmethoden uit de 

medische geschiedenis naar voren brengt. Het boek is een goed begin voor de niet-academische 

lezer die zich in medische geschiedenis wil verdiepen. Ik had graag meer literatuur gezien 

alsook voetnoten. 
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(Recensie) Jonathan Holslag, De Nieuwe Zijderoute (Cmb Publishers Belgium 2019). ISBN 

9789492626714, 270 pp. € 21,99.  

Jef Abbeel 

 

 Dit boek van de Vlaamse China-specialist 

Jonathan Holslag werd eerst gepubliceerd in het 

Engels en dan vertaald in het Nederlands.  

 

Hoofdstuk I begint meteen, zonder inleiding, 

met een krachtige oproep voor economisch 

realisme. De inleiding volgt pas later, op p. 22-

24. Nederland heeft al een strategie voor China, 

België nog niet. Hightechbedrijf ASML beseft 

dat China hen bespioneert en op termijn hun 

werk zal overnemen. Volvo Gent stelt niet veel 

meer voor en de Vlaamse baggeraars zullen in 

de toekomst moeten wijken voor de Chinese. 

Alibaba voert via Luik 95% in en slechts 5% uit 

naar China. Jaarlijks vloeit slechts 115 miljoen 

euro terug naar België en slechts 2,4 miljard 

naar Nederland (p. 15). Het spionage-risico met 

Huawei is reëel. Voor De Nieuwe 

Zijderoute/DNZ voorziet China 1.000 miljard $, 

het Marshallplan bedroeg 130 miljard $ aan de 

huidige koers (p. 21). De relaties met China 

dienen de belangen van sommige bedrijven 

zoals de Duitse automerken, maar niet ons 

algemeen belang. De EU moet de 

concurrentievervalsing aanpakken met 

spelregels en met waarden. Door DNZ zal 

Europa nog meer afhankelijk worden van 

Chinese import en leningen.  De toon is dus gezet.  

 

Hoofdstuk II gaat over de falende diplomatie van Europa om China onze normen van openheid 

en vrijheid bij te brengen. In 1989 kwamen er eventjes sancties voor Tienanmen, maar vanaf 

1990 werden die al opgeheven. In 1996 beloofde premier Li Peng aan Kohl en Chirac het 

internationaal verdrag over burgerrechten te ratificeren, maar dat gebeurde nooit. Sinds 1995 

groeit het Europees handelstekort met China, maar China behield zijn importbarrières en zijn 

discriminaties bij openbare aanbestedingen. Het kreeg van Europa allerlei gunsten om 

toegelaten te worden tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO), maar het gaf daarvoor niets 

terug: in 2006 was het Europese handelstekort 121 miljard €, in 2017 zelfs 185 miljard (p. 59). 

Holslag geeft een overzicht van de beperkingen voor Europese bedrijven in China en zijn bron 

is het Chinese Ministerie van Handel (p. 59-63)! Europa zet daar bijna niets tegenover. Bij 

internationale onderhandelingen eist en krijgt China systematisch uitzonderingen voor zijn 

bedrijven en diensten, terwijl Europa geen enkele van zijn doelstellingen haalt (p. 66-68).  

 

Hoofdstuk III gaat over de Chinese ambities voor de toekomst. Eén daarvan is de binnenlandse 

consumptie stimuleren, wat goed zou kunnen zijn voor de Europese exportbedrijven. Die 

belofte dateert al van 2006, maar bij de ‘Voorrangs-factoren van Made in China 2025’ wordt 

ze niet meer vermeld (p. 91-92). Het hoofddoel is: onafhankelijk worden van buitenlandse 
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technologie door meer subsidies voor de eigen innovatie en voor aankoop van buitenlandse 

technologie. Met de aankoop van Volvo kreeg Geely toegang tot 10.000 patenten en een 

compleet systeem van onderzoek en ontwikkeling (p. 95). Holslag vergeet wel te zeggen dat 

Volvo anders misschien niet meer bestond, net zoals onze mooie handtassen van Delvaux. 

 Een ander doel is de export van Chinese bedrijven verhogen en die van buitenlandse 

verlagen, wat gelukt is: die laatste daalde van 55% in 2006 naar 34% in 2016, maar zijn tabel 

geeft aan: van 27 naar 22% (p. 101). Arbeidsintensieve en vervuilende kledingindustrie wordt 

nu uitbesteed aan lagelonenlanden zoals Vietnam, Thailand, Cambodja, Bangladesh, Pakistan 

en zelfs Wit-Rusland. Het aandeel van de export naar ontwikkelingslanden is toegenomen van 

18% in 2006 naar 30% in 2016 (25% volgens de tabel op p. 103). Het einddoel van de 

economische groei is de macht, ook over de ‘verloren gebieden’ Taiwan, Oost-Chinese Zee, 

Zuid-Chinese Zee en grensgebieden met India (p. 104). Dat belooft voor de toekomst.  

Hoofdstuk IV heeft zijn Engelse titel behouden: connectivity contest of krachtmeting in 

verbindingen. Het gaat over de instrumenten om invloed te verspreiden en machtspolitiek te 

verfijnen: zachte kracht, propaganda via jaarlijks 1,9 miljard $ in wereldwijde nieuwsmedia 

zoals China Daily en in centra in Brussel (Confuciusinstituut) en Brugge (Europacollege), DNZ, 

partnerlanden meer openen voor Chinese export en investeringen.  Het discours is harmonie en 

win-win (p. 111-112). Ook Jeanne Boden stelt in haar laatste boek dat de Chinese propaganda 

verblindend werkt.  

 China slaagt er perfect in om Griekenland, Hongarije, Polen, andere Oost-Europese 

landen en ook Groot-Brittannië uit te spelen tegen Duitsland en tegen de EU (p.114-115). 

Binnen de WHO onderschrijft China enkel die regels die voor China nuttig zijn (p.118).  

In Afrika legt China al decennia spoorwegverbindingen aan tussen de grondstoffen van het 

binnenland en de havens van Tanzania, Angola, Gabon e.a. Wereldwijd zijn dat spoorlijnen, 

snelwegen, havens, vliegvelden: al die verbindingen stimuleren de Chinese export. De 

‘nationale kampioenen’ worden door de staat met miljarden gesteund, zij zijn de grootste 

exporteurs en vertegenwoordigen 85% van de Chinese investeringen in het buitenland. Bekende 

namen zijn Alibaba, Huawei, State Grid. In 2000 hadden buitenlandse bedrijven nog 50% van 

de Chinese telecommarkt in handen, in 2010 was dat nog 10% (p. 122). China verstrekt meer 

handelskredieten dan alle grote economieën samen: in 2016 was dat voor 216 miljard $, 

bestemd om Chinese goederen te kopen. Ze vormen een oneerlijke bedreiging voor de 

exporteurs uit de OESO-landen, die zich aan vele voorwaarden moeten houden (p. 125-127). 

De echte ontwikkelingshulp van China is heel beperkt. 

 In de bankwereld is er een bijna-monopolie voor de Chinese banken: de buitenlandse 

hebben een aandeel van slechts 2% (p. 130). De activa van de grote Chinese banken zijn zeer 

hoog: 13.500 miljard $ of 64 keer de Wereldbank en 20 keer de Europese Investeringsbank.  Ze 

verstrekken hun kredieten bij voorkeur in ruil voor grondstoffen: koper, andere metalen, rijst, 

maïs. Maar in Congo ging 750 miljoen $ van China naar corrupte figuren uit de entourage van 

Kabila (p. 134). China werkt ook met indrukwekkende package-deals, b.v. met de Filipijnen: 

aanleg van havens, staalfabrieken, spoorwegen, bruggen, waterkrachtcentrales, bussen. Daar is 

geen enkele concurrent tegen opgewassen (p. 138-139). 

 

Hoofdstuk V gaat over De Nieuwe Zijderoute (DNZ) en ‘Made in China 2025’. Hierbij heeft 

China grote ambities in elf sectoren: bagger, havens, scheepvaart, scheepsbouw, spoorwegen, 

staal, bouw, energienetwerken, luchtvaart, digitale zijderoute, vierde industriële revolutie.  Vier 

Belgische en Nederlandse baggeraars zijn nu nog leidinggevend: De Nul, DEME, Boskalis en 

Van Oord. Maar ze mogen in China en in de VSA niet binnen. CHEC (China Harbour 

Engineering Company) is de grootste en wil die vier wegconcurreren (p. 147). Ze zijn dus 

verwittigd. In 2004 besliste China ook dat buitenlandse reders, concreet Maersk en MSC, de 

top 2 in de meeste rangschikkingen, maximum 49 % van de handel in Chinese havens mochten 
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controleren en dat 85% van de arbeiders Chinezen moesten zijn. Het Chinese rederijbedrijf 

COSCO kreeg subsidies en 82 miljard $ aan kredieten om een twee keer zo grote 

orderportefeuille op te bouwen als Maersk en MSC samen (p. 154-155). Maar het is nog niet 

zo ver. Het Franse CMA CGM, de nummer 4 (of 3), zoekt een Aziatische investeerder: wellicht 

wordt dit een Chinese. COSCO heeft als staatsbedrijf ook militaire functies: vervoer en 

bevoorrading van soldaten die in het buitenland actief zijn, o.a. in de beveiliging van havens (p. 

157). 

 In de scheepsbouw is China al voorbij Japan en Zuid-Korea, met 39% van de productie 

in 2015 (p. 163). Op p. 166 is dat nog 30%. Japan verloor 1/3 van zijn markt door de Chinese 

subsidies, de Europese scheepsbouwers nog veel meer (p. 165-168). Ook in de aanleg van 

spoorwegen is China koploper geworden: met 121.000 km ( 191.270 volgens Wikipedia) is het 

de nummer 2 van de wereld. Holslag zegt niet wie de nummer 1 is (de VSA, met 293.564 km). 

In hogesnelheidslijnen is het al nummer 1, met dank aan overname van buitenlandse, vooral 

Duitse technologie. Het exporteert zijn spoorlijnen nu ook naar Oost-Europa: de lijn Belgrado–

Boedapest is hun doorbraak op ons continent (p. 174). Bij de infrastructuur van de spoorwegen 

en van DNZ hoort ook staal: in 2016 produceerde China de helft van het wereldwijde staal. In 

2010 produceerde Europa voor het laatst meer staal dan China, dat met een overcapaciteit zit 

en zo een stevige prijsdaling veroorzaakte in de wereld. Die staalsector kampt met een schuld 

van 170 miljard $, maar daar liggen ze in China minder van wakker dan hier (p. 179). China is 

ook al dertig jaar de grootste bouwmarkt van de wereld, maar buitenlandse bedrijven zoals 

Bouygues, ASC en Hochtief mogen enkel deelnemen als ze hun technologische voorsprong 

overdragen en aan een pak andere discriminerende voorwaarden voldoen. Gevolg: in 2006 

hadden ze een aandeel van 1%, in 2015 nog maar 0,4%! In Afrika en het Midden-Oosten 

verdringen de Chinese bouwers de Europese door hun kortingen van 15 tot 40% (p. 188). 

 De elektriciteitsmarkt in China is goed voor 430 miljard $, ze is grotendeels in handen 

van State Grid en zo goed als ontoegankelijk voor buitenlandse ondernemingen. Via de 

Elektrische Zijderoute wil China ook exporteren naar Azië, Europa en Afrika. En in duurzame 

energie heeft het Europa al voorbijgestoken (p. 189-193). In de luchtvaartindustrie wil China 

Boeing en Airbus inhalen met subsidies, maar de achterstand is nog groot. Hun C919 kreeg tot 

nu toe enkel Chinese bestellingen. Wat het internet betreft, staat China al ver met Lenovo, 

Alibaba, Baidu, Huawei en ZTE. Via de Digitale Zijderoute wil het zoveel mogelijk 

glasvezelkabel en draadloze netwerken exporteren en via het internet wil het ook zijn politieke 

en militaire invloed vergroten (p. 199-200). China Mobile is nu al de grootste mobiele 

telefoonmaatschappij ter wereld en is al in vele landen van Azië en in Rusland aanwezig, net 

zoals de internethandel van Alibaba.  

 Sinds 2013 haalt China zijn achterstand in robots snel in op Japan, de VSA en Duitsland. 

Ze kochten daarvoor o.a. de Duitse producent KUKA op, aldus Holslag (p. 206). Dat klopt voor 

de helft: navraag bij het bedrijf leerde mij dat er een joint venture is met Midea: Kuka bezit nog 

50% van de aandelen. Qua halfgeleiders zit China nog achterop, maar Qualcomm en Intel 

helpen de productie te moderniseren en ook ASML is bereid zijn kennis te delen (p. 208-210). 

Hopelijk delven ze zo niet hun eigen graf. 

 

In hoofdstuk VI toont Holslag nogmaals aan dat de constructieve houding van de EU tegenover 

China geen succes is geweest: China mocht en mag ongehinderd op onze markten, terwijl de 

Europese bedrijven maar beperkt op hun markt mogen. De Chinese retoriek van win-win was 

bedrog. Sinds 2006 verloor de EU  1,6 triljoen euro aan China (p. 212). Op p. 221 is dat al ‘1,4 

triljard’, dus duizend keer zoveel. Beide getallen lijken mij heel goed, het tweede is zeker niet 

geloofwaardig. Holslag betwist ook dat de import van goedkope Chinese producten goed is 

voor ons (p. 213), maar we zijn er wel blij mee. De vraag is dan: hoe kunnen de Europese landen 

reageren? Volgens hem moeten ze eerst met een langetermijnvisie komen en hun nationale 



140 
 

economische belangen, positief ondernemerschap en hun toekomstige generaties vooropstellen. 

Opmerkelijk is wel dat hij met geen woord rept over de aanpak van Trump. Heeft die misschien 

dan toch een beetje gelijk? Europa moet dringend het immense Chinese handelsoverschot 

aanpakken. Want daarmee steunt China zijn bedrijven, verovert het nieuwe markten, koopt het 

Europese technologie en strategische infrastructuur (p. 224). Holslag twijfelt of Europa bereid 

is om aan China te zeggen dat de situatie onhoudbaar is en dat China de Europese interne markt 

blijft plunderen door oneerlijke handel. Hij ziet enkel een toekomst voor Europa als die ook 

‘Made in Europe’ is. Dat lijkt mij allemaal correct, maar de vraag is of het al niet te laat is.  

 

Het boek eindigt met een degelijke index waarin niet enkel de persoonsnamen staan en met 

noten, waarin ook vele Chinese bronnen terug te vinden zijn. Jonathan Holslag heeft een 

bijzonder kritisch boek geschreven en zijn stellingen gebaseerd op officiële Chinese 

documenten en uitspraken die wijzen op een offensief economisch nationalisme en 

protectionisme. We kunnen enkel hopen dat de Europese leiders rekening zullen houden met 

zijn analyse en snel in actie zullen schieten. Ze kunnen van China leren hoe het moet. Hij 

vergeet te zeggen dat China steeds meer voorsprong zal nemen door beter onderwijs: in het 

PISA-onderzoek van 2018 scoorden de Chinese scholieren veel hoger dan de Belgische en de 

Nederlandse. Onderwijs is daar een prioriteit, er wordt veel harder gewerkt, de scholieren 

krijgen ook veel meer huiswerk, de nadruk ligt er niet op welbevinden en genieten, maar op 

discipline en presteren. Dat vertaalt zich ook in het arbeidsethos. Enkele details: de cijfers 

spreken elkaar soms tegen, zoals al aangegeven. Sommige zinnen zijn veel te lang, b.v. p. 22-

23: 10 regels. De ene keer krijgen we getallen in dollar, de andere keer in euro. Nu en dan staat 

er een gallicisme: b.v. p. 44: “Dat is wat ik beschouw …”. Op p. 70 staan twee drukfoutjes: op 

regel 4: ‘er’ moet erg zijn, op regel 5: ‘ook’ moet oog zijn. En ook één op p. 129: Zo ‘wordt’ 

Europese banken… moet zijn: worden. Op p. 84 wordt verwezen naar ‘tabel 2.7’, maar die 

ontbreekt. De auteur verwacht veel kennis van zijn lezers. Een paar voorbeeldjes: p. 110: de 

Washington Consensus, p. 116: de Singapore-kwesties, p. 157: roroschip, p. 186 de BS OHSAS 

18 0001-norm etc. Allemaal zonder uitleg. En nog een detail: het boek is gedrukt op ouderwets 

papier waarop de inkt van mijn vulpen uitloopt. Maar los van deze details is het een aanrader, 

zeker voor onze Europese en nationale politici.  
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(Recensie) Jan van der Putten, Fabels over China. Hardnekkige westerse misvattingen over de 

nieuwe wereldmacht (de Geus 2019). ISBN 9789044541809, 318 pp. €19,50. 

Jef Abbeel 

 

Over China bestaan al decennia misvattingen. 

Niet zozeer door de schuld van de Chinezen, 

maar wel omdat westerlingen zichzelf van 

alles wijsmaakten. Zo beweerde China-fanaat 

Joseph Needham (1900-1995) dat de Chinese 

Muur van op Mars te zien is, terwijl er nog 

niemand op Mars geweest was en is en ze niet 

eens van op de maan zichtbaar is. In de jaren 

’60-’70 leerden we dat tijdens Mao iedere 

Chinees genoeg te eten had, terwijl er 

minstens 45 miljoen Chinezen stierven door 

de hongersnood en dat de Culturele Revolutie 

navolging verdiende, terwijl het één grote 

catastrofe was. Gavin Menzies schreef in 

2002 dat Zheng He alle werelddelen 

ontdekte, terwijl hij niet verder kwam dan 

Mombasa in Kenia en in 2008 dat de 

Chinezen de Italiaanse Renaissance deden 

ontstaan, wat nog onzinniger is. Zijn boeken 

brachten hem wel miljoenen op. Deze fabels 

vond ik niet terug in het boek van Jan van der 

Putten. 

 

De auteur had Peking als standplaats van 

1998 tot 2003. Sindsdien werkt hij als China-

expert. Hij schreef meer dan tien boeken over 

dat land en heeft er een eigen website over. 

Vanaf de inleiding schudt hij de lezer wakker. De grootste westerse misvatting is dat, na de val 

van de Muur en van de SU, heel de wereld en ook China democratisch en vrij zouden worden 

en de westerse waarden zouden overnemen. De Chinese overheid houdt volgens de auteur van 

geheimhouding, leugens, censuur, propaganda en een andere invulling van begrippen zoals 

democratie, mensenrechten, vrijheid, vakbonden (p. 11-12).  

 In hoofdstuk 1 geeft hij een spoedcursus aan zakenmensen die in groten getale naar 

ginds trekken: wat ze moeten vragen en zeggen, geven en niet geven aan hun Chinese partners. 

Hier lezen we veel over de Chinese gewoontes en opvattingen. In 2013 heeft Xi een lijst 

opgesteld van ‘zeven verboden westerse waarden’, o.a. democratie, verkiezingen, 

mensenrechten, onafhankelijke rechters, onafhankelijke pers, kritiek op economische 

hervormingen en op de partij (p. 31). De auteur geeft dan een kort overzicht van de Chinese 

geschiedenis en van de relaties met het buitenland. Bij de Europeanen in China (p. 33-34) gaat 

hij voorbij aan Willem van Rubroek (13de eeuw) en de Belgen (19-20ste eeuw): hij kon niet 

iedereen vermelden.  

 Hoofdstuk 2 heet ‘democratiserings-euforie’. Toen Deng in 1978 met zijn hervormingen 

begon, hoorde democratisering daar uitdrukkelijk niet bij. In 1989 was er toch een poging, maar 

die werd in de nacht van 3 op 4 juni bloedig onderdrukt. Het aantal doden lag tussen het officiële 

cijfer (242) en 10.000. Wellicht waren het er 2.600: dat was het eerste cijfer van het Chinese 

Rode Kruis (p. 54). Premier Li Peng en militair leider Deng waren de verantwoordelijken. 
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Niemand werd gestraft voor de moordpartij. President Bush liet zelfs aan Deng weten dat het 

neerslaan een binnenlandse aangelegenheid was! In het Chinese patriottische onderwijs wordt 

er niet over gesproken.  

 Tijdens Jiang Zemin kwam er iets meer tolerantie, ook voor de godsdiensten. Chinezen 

mochten eigenaar worden van hun huis, maar de grond bleef van de staat. In 2001 werd China 

toegelaten tot de Wereldhandelsorganisatie, met speciale voorrechten. Bush en het Westen 

dachten dat het nu ook zou democratiseren. Niet dus. In 2008 toonde China zich voor het eerst 

een wereldmacht met zijn succesvolle Olympische Spelen, waar het de meeste medailles 

behaalde.  

 Ook hoofdstuk 3 gaat over de westerse fantasie dat een kapitalistisch China 

onvermijdelijk ook democratisch zou worden, zoals zijn voorbeelden Zuid-Korea en Japan. 

Ook  ‘The coming collapse of China’ (2001), een voorspelling die al van de jaren ’90 dateert, 

is in 2019 nog altijd niet uitgekomen.  

De partij heeft sinds 1989 elke poging tot oppositie in de kiem gesmoord, o.a. Charter ’08 in 

2008 van Liu Xiaobo e.a. Enkel in Hongkong wacht ze nog even af.  

De Chinezen hebben ook geen enkele ervaring met democratie: de schuchtere pogingen van 

Sun Yat-sen e.a. (1913) mislukten compleet. Hun ‘democratisch centralisme’ en 

‘controlocratie’ geven absolute macht aan Xi, leider voor het leven, met wie niet gespot mag 

worden. Premier Li Keqiang is gedegradeerd tot zijn boodschappenjongen (p. 98-99). 

 Bij zijn campagne tegen corruptie heeft Xi een miljoen partijbazen en baasjes in de 

gevangenis gezet en honderden hebben snel zelfmoord gepleegd (p. 100-101). De echte top 

wordt wel met rust gelaten. De politieke controle over alles en de propaganda gaan verder dan 

ooit, ook via het internet. Kunstenaars moeten weer politieke propagandisten worden, leger en 

politie staan in dienst van de partij (p. 111-114). Conclusie: het China van Xi is dus geen liberale 

democratie, maar een totalitaire politiestaat.  Doordat de partij een carrièremachine is 

geworden, waar ook vele miljonairs en miljardairs lid van zijn, zoeken velen naar zingeving in 

de godsdiensten. Schattingen over het aantal protestanten gaan tot 115 miljoen (p. 91), wat mij 

overdreven lijkt. Het atheïstische China zou in 2030 de grootste christelijke natie ter wereld 

kunnen zijn. De partij doet alles om dat te voorkomen: afbraak van kerken, verwijdering van 

kruisen, vervanging van het portret van Jezus Christus door dat van Xi (p.91).  De klassenstrijd 

van Mao heeft ze wel vervangen door de harmonieuze, verticaal georganiseerde samenleving 

van Confucius (p. 93). De partij organiseert nu zelfs boeddhistische wereldcongressen, 

weliswaar zonder de Tibetaanse versie. En de zelfrijdende 5G-auto heet ‘De Goddelijke 

Wagen’.  

 

In hoofdstuk 4 toont de auteur aan dat ook een dictatoriaal regime voor groei en koopkracht kan 

zorgen, wat sommige westerse denkers blijkbaar ontkennen. Het Chinese recht bezorgt de vorst 

een onbeperkte macht en het is dus niet vergelijkbaar met het westerse. 

Mensenrechtenadvocaten en andere activisten worden ontvoerd of gevangengezet. De partij 

staat boven de wet en dicteert de rechters wat ze moeten beslissen. Sinds 1982 heeft China wel 

een grondwet, met schijnbaar dezelfde garanties als de westerse. Er is zelfs een ‘Dag van de 

Grondwet’ en een ‘Weekend van de Grondwet’, maar in de praktijk beslist de partij alles en 

verkiest men de ‘Aziatische waarden’ (sociale harmonie, discipline, streng onderwijs, hard 

werken) boven individuele mensenrechten (p. 143-145).  

 Hoofdstuk 5 bespreekt de controle van de overheid over haar bevolking. Die controle is 

even oud als China zelf, maar nu is ze geperfectioneerd: nu zijn er 570 miljoen camera’s, in 

2022 zullen er 2,8 miljard zijn of 2 per inwoner. De meeste Chinezen vinden dat normaal. China 

is nu wereldleider op het gebied van kunstmatige intelligentie, gezichts-, spraak- en 

irisherkenning.  De overheid bezondigt zich ook mateloos aan geschiedenisvervalsing en 

censuur, ook op het internet, dat China bereikte in 1994 en sinds 1996 sterk gecontroleerd 
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wordt, met strenge straffen voor ‘verspreiders van valse geruchten’. Met Amerikaanse hulp 

werd de ‘Great Firewall’ opgetrokken en geperfectioneerd tot beste blokkermachine ter wereld 

(p. 166). Meldingen over rampen worden tegengehouden, ook op hun Weibo (Twitter) en hun 

WeChat (WhatsApp, met 1,1 miljard gebruikers). China staat 177ste van 180 landen op de 

persvrijheids-index.  Ook in de rest van de wereld heeft China steeds meer invloed op de 

berichtgeving: het geeft miljarden uit om overal goed over te komen, het zendt uit in 140 landen, 

in 65 talen en betaalt buitenlandse journalisten voor positieve artikels en richt Confucius-

instituten op voor propaganda (p. 175-176). Xi wil dat China de nieuwe internet-wereldmacht 

wordt. Het heeft al firewalls geleverd aan 54 landen, o.a. aan Rusland. Na de Nieuwe Zijderoute 

volgt de Digitale Zijderoute. Het wereldwijd web zal in 2025 niet meer bestaan: het zal dan 

opgesplitst zijn in een Chinees en een Amerikaans blok.  

 

Hoofdstuk 6 gaat over de ‘socialistische markteconomie’, die noch socialistisch noch markt is. 

Het economisch succes leidde niet tot het einde van het communisme, want China beschermt 

zijn staatsbedrijven met 22 miljard $ per jaar (p. 185). Het leidde evenmin tot een kritische 

middenklasse. De snelle groei heeft ook neveneffecten, o.a. belastingontduiking door de 

superrijken. De economie wordt bedreigd door de zware schuldenlast en de snelle vergrijzing , 

die een gevolg is van de éénkindpolitiek van 1979 tot 2015. Deze leidde ook tot massale abortus 

van meisjes en de hopeloze zoektocht van 30 à 40 miljoen jonge mannen naar een vrouw. 

Criminele handelaars ontvoeren duizenden meisjes ut de buurlanden Myanmar, Noord-Korea, 

Vietnam. Maar ook na de afschaffing willen de meeste vrouwen hooguit één kind: oppas, 

kinderdagverblijf, opvoeding en onderwijs kosten te veel. En ze willen ook nog wat luxe. Met 

‘Made in China 2025’ wil het land wereldleider worden op alle technische gebieden. Trump 

probeert dat met alle middelen te verhinderen, onder meer met zijn offensief tegen ZTE en 

Huawei.  

 

Hoofdstuk 7 gaat over de atoombom en de huidige angst voor de militaire expansie van China 

en de herleefde geest van communistenjager McCarthy. De 400.000 Chinese studenten in 

Amerika (cijfer van 2018) en ook de Chinese wetenschappers worden er gewantrouwd (p.208). 

Detail: op de volgende pagina zijn dat er nog 340.000, het aantal in 2019, wat nog zeer veel is.  

Xi beweert dat China geen oorlog wil en dat het altijd pacifistisch is geweest, maar dat klopt 

niet: de staat Qin veroverde rond 220 v.C. de zes omliggende staten en veel later heeft China 

ook Xinjiang en Tibet aangehecht. In de 18de eeuw, tijdens de Qing, werd China dubbel zo groot 

als in de 16deeeuw, tijdens de Ming. En nu aast China op Taiwan, op eilandjes in de Oost-

Chinese Zee en op bijna de hele Zuid-Chinese Zee, waar het in 1974 de Paracel-eilanden 

veroverde op Vietnam. Admiraal Zheng He, die tussen 1405 en 1433 zeven grote zeereizen 

maakte,   had niet voor niets 28.000 militairen aan boord om de andere vorsten tot 

onderdanigheid te dwingen. China is rijk aan mythen, o.a. dat hun geschiedenis 5.000 jaar oud 

zou zijn i.p.v. 3.300 en dat de ‘Gele Keizer’ tussen 2698 en 2598 gedurende 100 jaar regeerde 

en de voorloper is van de huidige Xi.  

 Van der Putten beweert dat China desnoods geweld zal gebruiken om de volgende 

gebieden te ‘heroveren’: Taiwan (dat heeft Xi ook bevestigd), de Zuid-Chinese Zee, de 

Senkaku-eilanden in de Oost-Chinese Zee en gebieden in de Himalaya die India ook opeist.  

De VSA willen de Chinese expansie op al die fronten terugdringen. In de Grote Oceaan heeft 

Amerika al een muur van militaire bases en oorlogsschepen. De Chinese kust is 18.000 km lang 

en telt 7 van de 10 grootste havens ter wereld en meer dan 50% van het BBP komt uit die 

kustprovincies. China wil zijn zeeroutes dus beschermen en een botsing met de VSA is niet 

uitgesloten. De defensiebegroting groeide van 10 miljard $ in 1990 naar 175 miljard in 2018, 

los van de ca. 75 miljard geheime uitgaven voor nieuwe wapens. De VSA geeft met 650 miljard 

nog veel meer uit (p. 225). Een Chinese raket kan op een half uur in New York zijn, een 
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Amerikaanse vanuit Guam op een kwartier in de Chinese raketbasis Delingha in Tibet. In een 

hightech-oorlog staat China dan weer verder dan de VSA (p. 226). 

 In hoofdstuk 8 staat de Amerikaanse klacht dat de Chinezen ondankbaar zijn: ze zijn 

rijk geworden dankzij Amerika, maar nu bedreigen zij de Amerikaanse superioriteit. De 

handels- en technologie-oorlog doet nog meer pijn aan de Amerikaanse consumenten en 

exporteurs dan aan de Chinezen, die wel voor 300 miljard $ per jaar afhankelijk zijn van import 

van Amerikaanse chips.   De Zuid-Chinese Zee wordt door China opgeëist voor olie, gas, vis 

en handelsroutes, maar ook Vietnam, Maleisië, Brunei, de Filipijnen en Taiwan  hebben 

aanspraken, terwijl de VSA beweren dat China de vrijheid van scheepvaart bedreigt: daar kan 

dus nog een conflict van komen.  

Op Taiwan is nu nog maar 3% van de 23 miljoen inwoners voor hereniging met China. 1.600 

Chinese raketten staan op Taiwan en China koopt de ene na de andere bondgenoot van Taiwan 

weg, maar gelukkig heeft het Amerika nog altijd als beschermheer (p. 244-246).  

Met Hongkong heeft China nog meer problemen: de inwoners protesteerden al in 2003, 2012, 

2014 en nu in 2019 soms met 2 miljoen of een kwart van de bevolking. De Chinese media 

verzwijgen de eisen van de betogers en tonen enkel het geweld dat volgens hen aangemoedigd 

wordt door de VSA en Groot-Brittannië, hoewel die twee zich er buiten houden ( p. 251).  

De etnische zuivering in Xinjiang wordt in de meeste moslimlanden doodgezwegen en zelfs 

goedgekeurd als strijd tegen het terrorisme.  

Noord-Korea heeft maar één bondgenoot, namelijk China, waarvan het economisch zeer 

afhankelijk is, maar ze zijn geen vrienden. Trump was de eerste Amerikaanse president die 

Noord-Korea bezocht (net over de bestandslijn). Xi volgde hem in 2019. Amerika eist dat 

Noord-Korea al zijn nucleaire, chemische en biologische wapens inlevert. Noord-Korea eist dat 

Amerika zijn 28.000 militairen terugtrekt uit Zuid-Korea.  Japan is de grootste vijand voor de 

meeste Chinezen. Het vernederde China van 1895 tot 1945, richtte massale slachtingen aan, 

deed medische proeven op gevangenen en misbruikte Chinese troostmeisjes voor seksuele 

uitbuiting. Nu zijn het economische concurrenten.  India en China hebben ruzie over negen 

grensgebieden in de Himalaya en India is boos om China’s banden met Pakistan en om de 

Economische Corridor China-Pakistan door Pakistaans Kasjmir, dat door India wordt opgeëist. 

Kortom: in Azië zijn genoeg conflicthaarden.  

 

Het laatste hoofdstuk heet ‘De Chinese wereldorde’. Met zijn afkeer van de VN en van andere 

internationale organisaties heeft Trump aan Xi de kans gegeven zich op te werpen als de nieuwe 

leider van de wereldorde, maar dan met Chinese kenmerken en met Chinezen aan de top van 

internationale organisaties, desnoods met grove omkoping (p. 269). Xi heeft overal 

bondgenoten, in Europa zelfs 17. Samen met Poetin wil hij de Amerikaanse hegemonie 

doorbreken. Poetin wil sterker staan tegenover de westerse sancties, Xi tegenover de aanvallen 

van Trump.  China heeft via de Shanghai Cooperation Organization goede banden met 

Aziatische landen, via de BRICS met Brazilië en Zuid-Afrika, het is zeer actief aanwezig in 

vele Afrikaanse landen en via de AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) heeft het banden 

met 100 landen waaronder ook Groot-Brittannië. En bij de Nieuwe Zijderoute zijn nu al 65 

landen aangesloten die afhankelijk kunnen worden van China.  De EU-economie is met 21% 

van de mondiale nog 6% sterker dan de Chinese, maar de EU is verdeeld en China is één hecht 

blok. 

 

Het boek is vooral een kritische analyse van de politieke, militaire en economische macht van 

China en van de westerse meningen daarover. Het aantal ‘fabels’ valt nogal mee. Het boek 

eindigt met noten, literatuur en een register. In de uitvoerige en degelijke bibliografie zitten ook 

nieuwsbrieven en de boeken die in het Nederlands bestaan, worden ook in het Nederlands 

geciteerd. Het register bevat helaas enkel eigennamen. Dat is jammer, want begrippen zoals 
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Culturele Revolutie, Document nr. 9, Made in China 2025, Oeigoeren, sociaalkredietsysteem, 

verboden westerse waarden zijn minstens even belangrijk. Ik vond maar één drukfoutje: 

keizerin Chinese ogen (p. 214) moet zijn: keizer in Chinese ogen. Jan van der Putten schrijft 

pittig en zeer kritisch. Hij kent China door en door en houdt nergens een blad voor de mond. 

Zijn boek zal zeker niet in China verschijnen en ik betwijfel of hij daar nog een visum zal 

krijgen. Hij is enorm belezen en goed op hoogte van de andere boeken, tijdschriften en 

nieuwsbrieven over China.  

 Hij toont overvloedig aan dat China geen liberale democratie is en ook nooit zal worden 

en dat hun opvatting van ‘volksdemocratie’ van een andere orde is dan onze ideeën over 

democratie. Maar geregeld valt hij in herhaling door er in verschillende hoofdstukken (1,2,3 en 

4) op terug te komen. Ook andere thema’s zoals het militaire gevaar komen in meerdere 

hoofdstukken terug, o.a. in 7 en 8. Hij had beter elk hoofdstuk beperkt tot één thema. Ik twijfel 

er wel aan of China tot 1850 economisch de machtigste staat ter wereld was (p. 8-9). Dat wordt 

door velen beweerd, maar West-Europa heeft veel meer mooie monumenten en tekenen van 

rijkdom uit het verleden dan China. Misschien is ook dat een fabel. Voor de rest is dit boek een 

noodzaak voor al wie China met kritische blik wil volgen.  
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(Recensie) Mathijs van de Waardt, De man van 1848 – Dirk Donker Curtius (Vantilt 2019). 

ISBN 9789460044182, 416 pp. €29,50. 

Mark Beumer 

 

“De koning is onschendbaar, de 

ministers zijn verantwoordelijk” is 

sinds jaar en dag het adagium dat geldt 

wanneer over de grondwetsherziening 

van 1848 wordt gesproken, net als de 

persoon die hiervoor verantwoordelijk 

zou zijn, namelijk Thorbecke. Deze 

bewering blijkt echter veel 

genuanceerder te liggen, zoals Mathijs 

van de Waardt in de handelseditie van 

zijn proefschrift aantoont. 

Niet Thorbecke, maar Dirk Donker 

Curtius (1792-1864) was degene die al 

jaren ruim voor 1848 opperde dat de 

macht van de koning onderhevig moest 

zijn aan de Grondwet en de dat de 

ministers verantwoordelijk waren voor 

wat de koning deed. Daarnaast was het 

Curtius die het idee van een 

vierjaarlijks verkiezing voorstelde en 

die vond dat de Provinciale Staten de 

leden van de Eerste Kamer moesten 

kiezen. Toch staat niet zijn naam 

bovenaan het ontwerp voor deze 

nieuwe Grondwet, maar die van 

Thorbecke. Na het lezen van De Waardt 

zijn dissertatie, blijkt dat dit komt, 

omdat men gezamenlijk heeft 

afgesproken dat de naam van 

Thorbecke hierboven kwam te staan. 

Zeker heeft Thorbecke de meeste tekst 

geschreven, maar daar is wel al jaren daarvoor over gediscussieerd en niet in de eerste plaats 

door hem zelf. Waarschijnlijk is een van de redenen dat Curtius zo in de vergetelheid is geraakt, 

dat hij wars was van wetenschap, dat hij omging met partijen en personen die niet bij zijn stand 

hoorde en dat hij het de koning destijds niet makkelijk maakte door te dreigen met ontslag. Ook 

konden hij en Thorbecke elkaar niet luchten of zien, maar moesten wel met elkaar samenwerken 

om deze nieuwe Grondwet erdoor te krijgen. Curtius was een man die zich uitsprak via kranten 

en openlijke kritiek en zich niet aan de lege artis van de omgangsvormen hield. Naast Curtius 

waren er nog meer andere mensen die zich met dit proces bemoeiden, zoals Jacob van Lennep. 

Curtius verdient daarom gewoon een deel van de eer voor de totstandkoming van deze nieuwe 

Grondwet uit 1848, waarbij ik zou willen voorstellen om deze biografie naast die van 

Thorbecke (Aerts) te lezen voor een zo goede mogelijke vergelijking en wederzijdse aanvulling.  

Daarnaast moet Curtius voortaan samen met Thorbecke als venster in de Canon van de 

Nederlandse Geschiedenis worden opgenomen en moet er voortaan bij alle lessen en colleges 

over politieke geschiedenis deze scherpe en belangrijke nuancering worden opgenomen. 
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(Review) Anne Doedens en Lieke Mulder, Tiendaagse veldtocht. Burgeroorlog in het 

Koninkrijk der Nederlanden 1830-1839 (WalburgPers 2018). ISBN 9789462491366, 191 pp. 

€19,95. 

Mark Beumer 

 

This book is the fifth part in the series 

of the Oorlogsdossier written by 

Anne Doedens and Lieke Mulder, 

retired teachers in higher and 

secondary history education. The 

initiative is commendable: the authors 

want to explain the military history in 

an accessible way, an aspect of the 

past that often remains underexposed 

in the Netherlands. 

 

This book offers new insights in the 

separation history of Belgium from 

The Netherlands in 1830, which 

became official in 1839.  

 

Tiendaagse Veldtocht starts with an 

introduction (p.6-14), which is 

followed by a prologue (p.11-14) that 

points to the Ten-Day Campaign, with 

a few long quotes from writings of 

contemporaries. Anyone who gets 

hungry for more as a result must wait 

a long time, because it is only on page 142 that the chapter dealing with the Ten Days Campaign 

begins. First the largely separate roads of the Northern and Southern Netherlands from the 

Burgundian period to 1813 (15-31), the period of the United Kingdom (p.32-64) and the Belgian 

Revolt (65-141) are discussed. The chapter on the Ten-Day Campaign (p.142-165) is followed 

by a brief description of the developments up to the definitive division of assets between North 

and South in 1839, an epilogue, an overview of lieux de mémoire, a bibliography and a register 

(p.166-191). 

 In describing the run-up to the Ten-Day Campaign, the authors follow the lines that 

Jeroen Koch and Els Witte have set out, the first in his biography of Willem I, the second in her 

study The Lost Kingdom. Doedens and Mulder have chosen their guides well, which does not 

alter the fact that they have been economical in their choice of literature. Sometimes Doedens 

and Mulder prove to be skilled teachers, because in a short space of time they know how to 

clearly depict the course of events. All the ingredients were present to make a nice book out of 

it, in the form of a traditional, narrative exposé. Yet Tiendaagse Veldtocht has not become that. 

 Now, of course, it is no good to impose strict scientific criteria on popular scientific 

historiography. But the authors themselves have gone beyond their own in this case. They do 

not suffice with a representation of known facts, but try to correct the existing insights (see, for 

example, p.81). That is an impossible task within the self-chosen framework of a popular book 

without musical notes. It seems somewhat ridiculous that they are trying to reinforce their 

argument with a reference to documents from the National Archives that they do not specify 

(44). Yet that is what happens every time. 
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 What is the authors’ heart so dear? According to them, the resistance in the incorporated 

Kingdom of Holland against French domination has so far not received the attention it deserves, 

referring in particular to the riots surrounding the conscription in 1813. But the fist-thick 

dissertation by Johan Joor on exactly that subject, The eagle and the lamb. The authors are 

unaware of any unrest, incitement and unwillingness in the Netherlands at the time of the 

Kingdom of Holland and the incorporation into the French Empire (1806-1813) (2000). With 

the same eagerness, they threw themselves into opposition to conscription under William I, 

which they also see as an omission in historiography. 

 All that emphatic drumming on the drum of rebellion that other historians would not 

have enough eye for, has led to an unbalanced book. The run-up to the Belgian Uprising is 

unusually long compared to the brief description of the uprising itself. And even when they 

have arrived at that uprising, the authors are unable to keep up. For example, the bumps against 

conscription that broke out in Twente around the turn of the year 1830-1831 receive generous 

attention, with the suggestive headline “a” Farmer’s Republic “in opposition” (p.79-81). The 

authors put this on hard, so it comes as a surprise that the uproar is suppressed without any 

bloodshed. Compared to this shocking news from Twente, the portrayal of the failed attack on 

Brussels in September 1830 pales, killing more than 600 people. The authors pay less attention 

to this than to the uproar in Twente. 

 

Because of all the unnecessary elaborations, there was no room left to shed light on the precious 

aftermath of the Ten-Day Campaign: the long-term stay of tens of thousands of soldiers in North 

Brabant, awaiting a definitive peace settlement. For those who use a modern approach to war 

and peace, this interaction between civil society and the army is a godsend.. 

 Tiendaagse Veldtocht would have won a lot if the authors had not been so shy of the 

academic world. They have missed opportunities because they have not submitted their draft 

text to experts. Although the subject has so much to offer, in this case the reader is left with an 

unsatisfied feeling. 
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(Recensie) Matthew Dillon, Esther Eidinow, Lisa Maurizio (ed.), Women's Ritual Competence 

in the Greco-Roman Mediterranean (Routledge 2016). ISBN 9781472478900, pp. 247 pp.  

$149.95.   

Mark Beumer 

 

Dit bewerkte volume is een oefening in wat er 

gebeurt als we twee verschillende maar 

complementaire studiegebieden combineren: 

ritueel en gender. Het doel van dit boek, 

ontwikkeld op basis van een conferentie met 

een vergelijkbare titel, is om een breder begrip 

te geven van de keuzevrijheid van vrouwen in 

rituelen en religie op een manier die de 

geleefde realiteit van vrouwen in de oude 

wereld belicht. De community is daarom een 

belangrijk element dat de meeste bijdragen in 

dit deel verenigt. De rituele bijdragen van 

vrouwen binnen de gemeenschap worden 

vanuit verschillende perspectieven 

onderzocht. Materiële cultuur (bijvoorbeeld 

terracotta beelden, kookvaten en Griekse 

inscripties) en geschreven teksten 

(bijvoorbeeld Euripides’ Iphigeneia in Tauris) 

worden allemaal in verschillende 

hoofdstukken behandeld. 

 

Dit boek behandelt verschillende theoretische 

benaderingen van rituele “competentie” en 

“agency” van vrouwen. De hoofdstukken zijn 

niet alleen gerangschikt op thema, maar ook 

op theoretische gezichtspunten. Alle bijdragers hebben verschillende definities van hoe zij de 

belangrijkste termen begrijpen. Meritxell Ferrer begrijpt bijvoorbeeld “agency” als “het 

vermogen om consequent te handelen, terwijl Cecilie Brøns, in navolging van Alfred Gell, het 

concept van agency een dubbel karakter toeschrijft, omdat ze agency zowel als extern 

beschouwt ( taal, gebruiken, regels) en intern (van de geest). Verdeeld in vier delen, onderzoekt 

deel I ‘objecten en aanbiedingen’, deel II ‘autoriteit en overdracht’, deel III ‘controle en verzet’ 

en deel IV ‘ontkenning en betwisting’. Er zijn geen zeer problematische bijdragen, dus ik zal 

mijn evaluaties beginnen met de meest succesvolle bijdragen aan dit bewerkte deel: Deel IV 

(hoofdstukken 11, 12 en 13). 

 

J. Bert Lott analyseert in zijn hoofdstuk “Women’s ritual competence and a self-inscribing 

prophet at Rome” een passage uit Dio waarin de oude auteur een vrouwelijke profeet beschrijft 

die heilige teksten in haar arm snijdt en de menigte in Rome lastig valt het punt dat Augustus 

moet ingrijpen (Cass.Dio.55.31.2-3). Hoewel deze passage op het eerste gezicht misschien niet 

te veel informatie onthult over de rituele competentie van vrouwen in de antieke wereld, 

illustreert Lott met succes de hoeveelheid bewijs die kan worden afgeleid uit deze eenvoudige 

maar complexe oude passage in onze bronnen. Lott pleit overtuigend dat het verhaal moet 

worden opgevat als een religieus ritueel. Na het analyseren van het gebrek aan controle dat 

Rome had over deze profeten, onderzoekt de auteur de acties van deze vrouwelijke profeet 

rekening houdend met de theorieën voorgesteld door E. Thomas Lawson en Robert McCauley 



150 
 

over rituele competentie zoals begrepen door de cognitieve wetenschap. De auteur toont met 

succes aan hoe de acties van deze vrouwelijke profeet kunnen worden begrepen als aspecten 

van de oude Syrische religie, in het bijzonder de verering van de cultus van Dea Syrië. De 

vrouw wordt uiteindelijk beschreven als 'een legitiem type agent binnen een herkenbaar 

geloofssysteem' (p. 210) en verdient als zodanig onze aandacht. 

 

Hoofdstuk 12 onderzoekt vroege christelijke geschriften in een nieuw licht. Dit broodnodige 

hoofdstuk bouwt voort op eerdere beurs over de agentschappen van slachtofferschap door de 

auteur. Esther Eidinow richt zich op het bureau van zogenaamde “slachtoffers” van magie en 

pleit met succes tegen een lezing van deze vrouwen als passieve slachtoffers. In plaats daarvan 

stelt Eidinow dat we deze teksten moeten interpreteren als “het potentieel van deze vrouwen 

voor fysieke, mentale en spirituele discipline”. De auteur volgt de theorieën van agentschap die 

door Sherry Ortner worden voorgesteld (d.w.z. machtsinstanties en agentschappen van 

projecten). Opnieuw zien we een bijdrage aan het volume dat succesvol oud bewijsmateriaal 

analyseert met behulp van een cognitieve benadering van ritueel. Het hoofdstuk onderzoekt 

verschillende voorbeelden van vrouwen als het doelwit van magische aanvallen, maar de meest 

verhelderende zijn de afleveringen in de Handelingen van Andrew en de Handelingen van Paul 

en Thekla. De herinterpretatie van deze teksten met cognitieve theorieën van keuzevrijheid stelt 

Eidinow in staat om een nieuwe waardering voor deze vrouwen te presenteren, zoals 

geportretteerd door de vroege christelijke kerk. Dit hoofdstuk gaat verder dan een simplistisch 

begrip van (bijvoorbeeld) Thekla als mannelijk om haar te zien als een complex personage 

wiens verhaal met Paul “verbeeldt hoe de band van een vrouw met de kerk haar een nieuw 

agentschap zou kunnen bieden”. 

 

Deborah Lyons onderzoekt, in haar hoofdstuk ‘“What the women know”, Plutarch and 

Pausanias on female ritual competence’, de rituelen van oude Griekse vrouwen, waaronder 

mysterieculten, zoals die worden afgebeeld door zowel Plutarchus als Pausanias. Lyons beweert 

met succes dat de vragen die deze twee oude auteurs stellen (vaak over culten die alleen voor 

vrouwen zijn) even belangrijk zijn voor ons begrip van de rituelen van oude vrouwen. Lyons 

beweert ook dat mannelijke onwetendheid vandaag de dag niet moet worden opgevat als 

achterdocht of minachting van de kant van onze oude auteurs. Integendeel, dit kan inderdaad 

suggereren dat de rituelen van oude Griekse vrouwen in de Oudheid werden waargenomen met 

enige vorm van aanzien en respect. Volgens Lyons zou het niet weten van een oud ritueel “hand 

in hand” kunnen gaan met “herkenning en waardering” van dat ritueel. Deze complexiteit wordt 

zelden erkend in de moderne wetenschap over oude Griekse rituelen, vooral die over vrouwen, 

dus het is geweldig om deze specifieke bijdrage in dit boek te zien. 

 

Andere bijdragen tonen op vergelijkbare wijze de complexiteit van de rituele competentie van 

vrouwen in het oude Middellandse Zeegebied. Andromache Karanika beweert in hoofdstuk 2 

bijvoorbeeld dat ritueel functioneert als taal. De auteur gebruikt de taaltheorie om de gebeden 

van vrouwen in Homerische spraak te analyseren. De meest succesvolle analyse in dit hoofdstuk 

is die van de peplos geweven door Sidonische vrouwen en de afwijzing van Athena van dit 

rituele offer zoals weergegeven in boek 6 van de Ilias. Volgens Karanika is er een rituele fout 

die ertoe leidt dat Athena het aanbod afwijst, namelijk dat de peplos is gemaakt door gevangen 

Sidoniaanse vrouwen en niet door Trojaanse vrouwen (die het hebben opgedragen). Door de 

tekst met succes te analyseren als een rituele fout, laat Karanika zien hoe deze beroemde 

passage in de Ilias niet alleen moet worden opgevat als Athena’s steun voor de Achaeërs, in 

plaats daarvan moeten we de godin de afwijzing van het rituele offer door een rituele fout zien 

door de Dames. Het is door dit voorbeeld dat we ritueel als taal in de oude wereld zien 

functioneren. 
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Een andere auteur in dit deel koppelt ook de rituele competentie van vrouwen aan oud textiel. 

Brøns, in haar hoofdstuk 'Macht door textiel: vrouwen als rituele artiesten in het oude 

Griekenland' toont de rol die textiel speelt in het bureau van vrouwen in oude rituele praktijken. 

Wat Brøns 'de antropologie van aanraking' noemt, is het beste deel van dit hoofdstuk (p. 57-

61). Ze pleit voor het belang van de interactie van vrouwen met oude textielsoorten bij het 

uitvoeren van rituele praktijken zoals het wassen en aankleden van cultstandbeelden. Deze 

handelingen moeten volgens Brøns niet alleen worden opgevat als basisacties in tempels, maar 

als ritueel op zich. Over het algemeen gebruikt de auteur met succes de theorieën van Gell om 

te laten zien hoe cultusbeelden de godheid zelf kunnen belichamen, en de vrouwen door het 

beeld te kleden en te wassen kwamen in nauw en persoonlijk contact met de werkelijke godheid. 

 

Tot slot is hoofdstuk 7 van groot belang doordat vrouwen zich richten tot vloektabletten in 

relatie tot zwangerschap. Zwanger worden was een groot probleem in de Oudheid, waarbij men 

zich vaak wendde tot Asklepios, de Griekse god van geneeskunde. De vele borstvotieven zijn 

hier getuigen van. Via tempelslaap probeerde men zwanger te worden. Desondanks was magie 

een belangrijk aspect van de medische markt in de Oudheid. 

 

Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan zowel genderstudies als studies over oude 

mediterrane religies. Als er één kritiek is, is het dat, ondanks het feit dat het een boek over oud 

ritueel is, de lezer denkt dat er een meer omvattende definitie voor “ritueel” had kunnen bestaan 

dan “dynamische en creatieve activiteiten”. Ik mis hier dan ook de inbreng van Ritual Studies 

met auteurs als Paul Post en Ronald Grimes. Desalniettemin is dit een broodnodig volume dat 

het veld opent voor het bekijken van vrouwenagentschap in oude religies op verschillende 

manieren. Zowel wetenschappers als studenten zullen veel waarde vinden in deze bewerkte 

collectie. 
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(Recensie) Youp van ’t Hek, Lonely at the top. Columns (Thomas Rap). ISBN 9789400405301, 

212 pp. €12,50. 

Mark Beumer 

 

Ook in deze bundel neemt Youp 

van ’t Hek alle gebeurtenissen 

binnen Nederland op de hak. 

 

Politiek heeft van oudsher een 

belangrijke plaats in zijn bundels. 

Hier begint Youp met D66-er 

Alexander Pechtold die eerder dit 

jaar afzwaaide als fractievoorzitter 

en het stokje overgaf aan Rob 

Jetten. Echter heeft Pechtold nogal 

pech gehad, doordat zijn ex-

vriendin bij Twan Huys in Late 

Night verscheen en een boek open 

deed. Ook de zaak rond Lili en 

Howick deed Pechtold geen goed, 

omdat zijn partij binnen een dag 

van mening veranderde van niet 

blijven naar wel blijven. 

 

Youp snijdt ook meer gevoelige 

thema’s aan als het geweld rondom 

ambulancepersoneel dat echt moet 

stoppen. Inderdaad lijkt het net 

alsof ze onderhand kogelvrije 

vesten moeten gaan dragen om hun 

werk nog goed te kunnen 

uitvoeren. Dit kan zo niet langer.  

 

Ook het seksueel misbruik binnen 

de RK-Kerk komt weer aan bod 

(Rukker & Tucker), waarbij men 

echt zogenaamd niet wist dat al die kinderen jarenlang werden misbruikt door meneer Pastoor 

en hitsige kapelanen. Kardinaal Simonis zei ooit””Wir haben es nicht gewusst”. Niet heel slim, 

deze verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Belangrijk is dat deze mensen snel berecht 

worden en ontslagen. 

 

Ook Forum van Democratie komt aan bod met de hilarische Henk Otten die geld uit de 

partijkans gestolen zou hebben. Iets wat hij zelf ontkent, maar inmiddels uit de partij is gezet 

en voor zichzelf is begonnen. Niet echt goede reclame voor Thierry Baudet wiens uil van 

Minerva keer op keer tegen de muur aanvliegt.  

 

Kortom, ook in deze bundel is er genoeg reden om weer eens goed te lachen, maar waar de 

lezer wel een leerzame boodschap aan overhoudt. 
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(Recensie) Geert Noels, Gigantisme. Van too big to fail naar trager, Kleiner en menselijker 

(Lannoo Tielt 2019). ISBN 9789077445372, 236 pp. € 24,99. 

Jef Abbeel 

 

Geert Noels is econoom en CEO van 

Econopolis. Elf jaar geleden schreef hij 

het succesboek ’Econoshock’, waarin hij 

voorspelde dat zes economische schokken 

ons leven fundamenteel zouden 

veranderen. Dat kwam grotendeels uit. 

In zijn nieuw boek stelt hij dat zowel de 

overheden, bedrijven, scholen, 

ziekenhuizen gigantisch groot zijn 

geworden, hun voeling met de mensen 

verloren hebben en dat wij gelukkiger 

zouden zijn als ze weer kleinschaliger 

zouden worden. Zelf gaf hij consequent 

het voorbeeld door zijn Econopolis niet 

groter te laten worden.  

Gigantisme is geen economisch begrip, 

eerder een medisch voor abnormaal grote 

mensen door overproductie van 

groeihormonen. Bedrijven, overheden, 

gebouwen, schepen, vliegtuigen zijn uit 

prestige of door groei-obsessie ook veel 

groter geworden en dat leidt tot financiële, 

ecologische en demografische 

ontsporingen, die ongunstig zijn voor de 

mens en de planeet.  

In hoofdstuk 1 stelt hij dat abnormaal 

grote bedrijven en instellingen ongezond 

zijn voor de economie, die ze inpalmen en overheersen. Als voorbeeld geeft hij de sectoren 

technologie, farmaceutica en banken, vooral in de Verenigde Staten en China, die samen de top 

20 domineren. In Europa staan Zwitserse, Brits-Nederlandse en Franse bedrijven aan de top, 

maar de top drie is samen kleiner dan Apple op zijn eentje (p. 25-26). Technologische toppers 

heeft Europa niet: die trein heeft het gemist. Het strenge Europese antikartelbeleid zorgt dat er 

minder grote concerns zijn dan in de VSA en China. De treinbouwers Alstom en Siemens 

mochten in 2019 niet fuseren. Europa heeft ook veel hogere sociale uitgaven dan de rest van de 

wereld.  

Buiten het bedrijfsleven wordt gigantisme niet ingeperkt: scholen, universiteiten, ziekenhuizen, 

overheidsdiensten, sociale zekerheid, internationale instellingen, ngo’s, evenementen, schepen, 

vliegtuigen, worden steeds groter. Grote spelers worden steeds machtiger, maken grotere 

winsten, betalen hogere salarissen en duwen de kleintjes uit de economie. Hoofdstuk 2 

analyseert de groeihormonen van het gigantisme: de elementen die het stimuleren.  De extreem 

lage rente is één vorm van doping: ze zorgt voor veel hogere schulden door overnames van 

andere bedrijven en overconsumptie. Een tabel met de belangrijkste overnames van de laatste 

decennia toont dit aan (p. 58-59). Opmerkelijk is dat er maar één Chinese overname bij zit. 

Noels geeft ook voorbeelden van falingen, onder andere Dexia, Fortis, Deutsche Bank en van 

monopolies zoals Uber, Amazon en Netflix (p. 61). Het faillissement van Thomas Cook 

(september 2019) was toen nog niet bekend.  Globalisering is een tweede motor van het 
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’dopingproces’. Het leidde tot gigabanken, die in 2008 de financiële crisis veroorzaakten. 

Multinationals haalden het grootste voordeel uit de open grenzen en het grotere speelveld: zij 

betalen steeds minder belastingen door de landen tegen elkaar uit te spelen. Zij halen ook 

voordelen uit hun lobbyisme, subsidies, technologie en hun goede banden met de overheden. 

Die redden liever grote banken dan kleine bedrijven en laten monopolies zoals Facebook met 

rust.  

De groei van de wereldbevolking van 1 naar 7 miljard was ook een motor van het gigantisme. 

Volgens Noels werd de haven van Singapore uitgebreid om de handel te bevorderen tussen 

China en Afrika. Afrika zal tegen het einde van deze eeuw 4 miljard inwoners tellen. Grotere 

havens zorgen voor grotere schepen, die enkel door grote bedrijven gemaakt kunnen worden. 

En grotere reclamebudgetten bevoordelen opnieuw de grote multinationals: alleen zij kunnen 

aanwezig zijn op de Olympische Spelen en op het wereldkampioenschap voetbal.  

 

Hoofdstuk 3 gaat over de effecten van de Champions League, de competitie tussen de grootste 

Europese voetbalclubs.  In de jaren ’70-’80 konden kleine clubs uit kleine landen nog meedoen 

aan de top, maar sinds de oprichting van de Champions League in 1992 staan ze machteloos 

aan de kant. De gigantische prijzenpot gaat naar de grote clubs uit Engeland, Frankrijk, 

Duitsland, Italië en Spanje. De inkomsten van 20 clubs uit de Britse Premier League zijn groter 

dan die van 597 topclubs uit 48 kleine Europese voetballanden samen. Noels had erbij kunnen 

zeggen dat Eden Hazard op zijn eentje meer verdient dan alle 150 Belgische beroepsrenners 

samen.   De grote clubs kopen alle jong talent op bij de kleine, zoals de grote concerns ook de 

beloftevolle kleine bedrijven opkopen. De financiële spelregels bevoordelen de grote clubs en 

in de economie de grote bedrijven. Het stimuleren van gigantisme is volgens Noels vooral status 

en prestige en minder duurzaam en minder op de mens gericht dan de kleinere economische 

modellen. Gigant AB Inbev controleert 30% van de wereldwijde biermarkt, tapt overal 

hetzelfde industriële bier, maar liet artisanale merken verloren gaan. Dorpen verloren hun lokale 

brouwerij en hun café. Helaas noemt Noels maar één merkje dat verdwenen is en de teloorgang 

van de dorpscafés ligt niet enkel aan AB Inbev.  

Ook in de voeding beheersen giganten de markt, ze stoppen er te veel suiker in, wat leidt tot 

obesitas. Een nieuwe Walmart of een shoppingcentrum vernietigt meer jobs (tegen 

hongerlonen) dan het er brengt en veroorzaakt gemiddeld veertien lege winkels in de steden. 

Andere voorbeelden van giganten zijn de farmaceutische bedrijven en de technologische. 

Meestal leiden ze tot een ontmenselijking van de economie. Dat is ook het thema van hoofdstuk 

4: de mens komt in de verdrukking. Familiezaken moeten sluiten, de komst van een hypermarkt 

leidt tot meer obesitas. Dit had de auteur wel verder mogen uitleggen. Idem voor de stijging 

van de misdaadcijfers door het verdwijnen van lokale winkels (p. 116). Burn-out is een kwaal 

die hoog scoort in grote technologiebedrijven: 57% bij Apple en Microsoft, 59% bij Amazon 

en andere. Ook bij artsen in grote ziekenhuizen en in grote dokterspraktijken ligt dit cijfer erg 

hoog (p. 120-122). En op grote scholen constateert men meer agressie en pesterijen dan op 

kleine (p. 124). Ook hier speelt gigantisme dus een nefaste rol.  

Noels noemt ook de toekomstige megasteden. Kinshasa, dat nu zijn bevolking van 12 miljoen 

nog niet kan voeden, zal in 2100 83 miljoen inwoners tellen (p. 128). De auteur twijfelt ook aan 

het geluk van al die stadsmensen: er zijn meer geesteszieken in de steden, zeker als er 

onvoldoende groen is (p. 129). De overbevolking is volgens Noels het grootste probleem. En 

de wereldleiders durven het niet aan te pakken (p. 136).  

In hoofdstuk 5 pleit hij voor duurzame groei i.p.v. de huidige groeiobsessie. 2% groei per jaar 

betekent dubbele welvaart om de 35 jaar (p. 141). In China bedraagt de groei 7,5% sinds 1973 

(p. 142). Volgens mij is dat sinds 1978: pas dan kwam er een einde aan de chaos en begon de 

liberalisering.  Elk decennium was er dus een verdubbeling. In dit hoofdstuk noemt Noels de 

demografische groei een stevige factor in de economische groei (p. 143). Als dat zou kloppen, 
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moet hij zich geen zorgen maken over de overbevolking en dan stelt Afrika het heel goed en 

moet geen enkele Afrikaan nog de vlucht nemen naar West-Europa. En dan zouden steden zoals 

Brussel en Turnhout floreren met al hun migranten. Noels stelt ook dat de 

productiviteitswinsten sinds 2000 volledig gaan naar de gigantische topbedrijven, die een 

negatieve impact hebben op de economie in haar geheel. En een steeds grotere groep 

zombiebedrijven stapelt de verliezen op en overleeft dankzij de lage rente en de subsidies. 

Giganten aan de ene kant en zombies aan de andere bewijzen dat ons economisch stelsel niet 

leidt tot duurzame groei. Hij toont dat ook aan met onze sociale zekerheid (minder betalers, 

steeds meer ontvangers), klimaat (toename van broeikasgassen), wereldwijde schulden (p. 157-

158). Gelukkig bestaat er ook nog een grote tussencategorie van bedrijven die niet gigantisch 

zijn en het ook goed doen. En helaas noemt hij geen enkel van die zombiebedrijven.  

In hoofdstuk 6 pleit hij voor kleiner, trager en menselijker of voor een duurzame economie. Dit 

kan door decentralisatie, waardoor de bedrijven, scholen, ziekenhuizen weer dichter bij de 

mensen komen te staan. Een aantal controlerende managementfuncties zijn dan overbodig. De 

vraag is dan: waarom blijven we scholen, ziekenhuizen etc. steeds groter maken i.p.v. 

omgekeerd?  Noels ziet vier redenen waarom we de komende decennia toch weer zullen 

decentraliseren:  1) de informatica, 2) de menselijke voorkeur voor kleiner, 3) het falen van 

mammoetbedrijven zoals de Sovjet-Unie, de Deutsche Bank, de Europese Unie (zie Brexit), 4) 

de sterkte van decentrale systemen zoals Zwitserland, waar inspraak en loyauteit zeer belangrijk 

zijn.  Hij pleit niet voor het uiteenvallen van de Europese Unie, maar voor een bescheidener rol 

(enkel subsidiariteit) en meer voorzichtigheid in het toelaten van nieuwe lidstaten. Het Verenigd 

Koninkrijk wil uit de Europese Unie omdat deze een te centralistische politieke unie is 

geworden in plaats van een handelsunie. De uitbreiding naar het oosten was geen economische, 

maar een geopolitieke beslissing: Oost-Europa aan Brussel binden i.p.v. aan Moskou. Noels 

vermeldt er niet bij dat dit ook inging tegen de afspraken tussen Bush en Gorbatsjov.  Als 

voorbeelden van falende gigantische bedrijven geeft hij Fortis, Deutsche Bank, Kodak, Nokia 

en BlackBerry. De roekeloze arrogantie van de CEO’s is vaak een grote bedreiging voor het 

bedrijf. Deutsche Bank fuseren met Commerzbank is het probleem vergroten en is gedoemd 

om te falen.  

De toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 had zware gevolgen: China 

kreeg toegang tot de westerse markten zonder dat het de sociale spelregels moest volgen. Nu is 

er een tegengestelde beweging: de de-globalisering, een reactie tegen het gigantisme. Het 

protest tegen de CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement beween the EU and 

Canada) en de gele hesjes zijn er een voorbeeld van. Noels is geen anti-globalist, maar pleit 

voor een evenwichtigere globalisering, die militaire conflicten, handelsoorlogen en verlies van 

jobs voorkomt (p. 180-181). Noels verwacht, zoals Parag Khanna, dat grote steden ‘als 

magneten van genialiteit’ de rol van grote blokken (VSA, China, Europese Unie) zullen 

overnemen (p. 182-183). Maar dat moeten we nog afwachten: Brussel is zeker geen ‘eiland van 

goed bestuur’, Caïro, Kinshasa, Jakarta lijken mij dat ook niet te zijn.  

 

In hoofdstuk 7 gaat Noels in tien stappen naar het post-gigantisme. Daarvoor moeten eerst de 

spelregels en de scheidsrechters veranderen: de nadruk moet komen op duurzaamheid (geen 

lasten doorschuiven naar de volgende generatie) en lokale productie om het milieu minder te 

belasten. 

Zijn concrete voorstellen zijn dan: 

1) Enkel in noodsituaties nog een tussenkomst van de Amerikaanse, Chinese en/of Europese 

centrale bank en niet meer bij banken en bedrijven die onverantwoorde risico’s nemen.  

2) Falende grote banken of bedrijven afslanken of nationaliseren. In dit laatste scenario lijkt de 

staat, dus de burger dan de klos.  

3) Beslissingen dichter bij de burgers nemen. 
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4) Hogere vennootschapsbelastingen en uitsluiting van banken die fraude organiseren. 

5) Strengere antikartelregels voor Amerikaanse en Chinese technologische en staatsbedrijven. 

6) Verbod op overnames door gigabedrijven. 

7) CO²-taks op internationaal transport wegens de milieuschade, de veiligheidsrisico’s en de 

negatieve sociale gevolgen. 

8) Sociale regels opleggen: geen kinderarbeid, veiligheid op het werk e.a.  

9) Valsspelers uitsluiten. 

10) Minder vriendjespolitiek tussen politici en grote bedrijven, zoals in het peperdure Davos en 

op de nog duurdere Bilderberg-conferenties, waar hij dit schema graag eens zou voorstellen.  

Stap 5,7 en 10 zijn prioritair volgens Noels om het kapitalisme te redden. Hij beseft wel dat 

sommige voorstellen niet of nauwelijks haalbaar zijn (p. 204-205).  

In zijn conclusies herhaalt hij dat het beëindigen van gigantisme een hoop problemen zal 

verhelpen, gaande van obesitas tot ontmenselijking van de economie. Hopelijk oogst hij meer 

succes met zijn “kleiner, trager en menselijker” dan Ernst Schumacher met zijn “small is 

beautiful”.  

 

Dit boek heb ik traag en geduldig gelezen, met bewondering voor de schrijver, die geregeld 

tegen vele schenen durft te trappen. Inhoudelijke fouten vond ik er niet in, vraagtekens stelde 

ik geregeld, bv. bij het verband tussen Walmart en obesitas: er is een studie die dat bewijst, 

maar die zegt er niet bij dat die lieden alles met de auto doen en veel te weinig bewegen. Mijn 

Colruyt in Vosselaar bezorgt me alleszins geen obesitas. De tabellen zijn goed gekozen en tonen 

o.a. helder aan hoe de grote bedrijven geëvolueerd zijn: de nummers 1 van 1917 en 1967 staan 

nu niet meer in de top 10 (p. 24); en de Europese toppers zijn heel klein in vergelijking met de 

Amerikaanse en Chinese (p. 25-26). Detail: op p. 24 is Apple 898 miljard $ waard (2017), op 

p. 25 nog maar 785 (2019). Maar in 2018 werd Apple het eerste bedrijf dat zich ‘a trillion dollar 

company’ kon noemen of meer dan 1.000 miljard dollar waard was en nu staat het op 1.046 

miljard (Bolero/KBC, 8.10.2019). Op p. 28-29 wordt de VOC/Verenigde Oost-Indische 

Compagnie (1602-1800) op 7.900 miljard dollar geraamd, evenveel als de 100 grootste 

Amerikaanse technologiebedrijven samen. Zulke ramingen van bedrijven uit de 17° eeuw zijn 

heel moeilijk en lijken mij niet wetenschappelijk.  

 

Nog een paar andere details: de lezer kan best een Engels woordenboek bij de hand houden 

voor de vele Engelse termen. Als de EU de Europese bedrijven blijft verhinderen om te fuseren, 

is dat wellicht nobel, maar dan staan ze machteloos tegenover de Chinese, die geen enkele 

hindernis moeten overwinnen en bovendien veel staatssteun krijgen. Op p. 53 staat één 

gallicisme: “dat is wat we zoeken”. Op p. 55 zou ik schrijven: “aan hen die” in plaats van “aan 

zij die niet kunnen rekenen”. Hopelijk komt de voorspelling dat Afrika op het einde van deze 

eeuw 4 miljard inwoners zal tellen, niet uit: dat zou pas echt een catastrofe zijn. Ivan Illich 

noemt hij een ‘Oostenrijker’ (p. 214), maar zijn roots zijn Dalmatisch en Joods.  

 

Los hiervan: een zeer degelijk boek dat je rustig moet lezen en dat tot nadenken stemt. Hopelijk 

leidt het ook tot een ommekeer.  
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(Recensie) George Westerduin, De Kerk ... angst of Liefde? (Uitgeverij U2pi 2019). ISBN 

9789087598907, 208 pp. €15,00. 

Mark Beumer 

 

Dit boek moet men zien als een 

dringende oproep van George 

Westerduin aan de Kerk om zich eens 

goed achter de oren te krabben van 

waar zij nu mee bezig zijn. 

 

Westerduin maakt zich als gelovige 

ernstige zorgen over de huidige staat 

van de Kerk, waarin steeds meer 

mensen afstand nemen van de Kerk. 

Niet alleen vanwege de dogma’s, 

maar ook door de talloze schandalen 

als kindermisbruik, maar ook doordat 

mensen zich afvragen waarom God 

het kwade toelaat in de wereld.  

 

Westerduin is naar eigen zeggen 

“driekwarttheoloog” die steevast 

christendom met een hoofdletter 

schrijft. Pas later schrijf hij dit woord 

correct. Hij hanteert daarnaast een 

vreemde tijdsindeling die 

waarschijnlijk vanuit de theologie is 

ingegeven. Zo valt op dat patristiek 

maar een deel van de Late Oudheid in 

beslag neemt (100-451 n. Chr.) 

terwijl de Middeleeuwen en 

Renaissance wel correct 

geperiodiseerd worden. Daarnaast komen de Reformatie en Post-Reformatie. Ook de Post-

Reformatie is een periodisering die in de gangbare historiografie niet voorkomt. 

 

Hoewel het boek zeer leesbaar is geschreven, is het niet overal duidelijk waar de auteur het over 

heeft. Zo spreekt de auteur steeds over “wetticisme”, maar legt dit nergens duidelijk uit. Het 

gaat hierbij om het naleven van God’s wetten ofwel de Tien Geboden. Daarnaast gaat de auteur 

er onterecht vanuit dat iedereen de inhoud van de Bijbel kent (p. 51) Om dit boek volledig te 

begrijpen heeft de lezer een grote Bijbelkennis nodig. 

 

Echter begint de auteur met een relaas over het feit dat hij al 13 jaar is gescheiden en daarna 

met een vrouw een relatie begint, omdat zij een van zijn boeken had gelezen en daarna haar 

liefde aan hem verklaarde. Westerduin, denkend dat God zijn leven bestiert of hem naar 

bepaalde gebeurtenissen leidt, besluit om deze vrouw een kans te geven, ook al is hij overvallen 

door de mate van aandacht die hij krijgt. Een opvallend citaat is dat hij zegt: “Ik was gewend 

om aandacht te krijgen maar op déze manier...” (p.19). De auteur is in mijn ogen gevaarlijk 

naïef die tóch een bepaalde manier van indoctrinatie ademt, waarbij hij zich niet zozeer door 

zijn eigen verstand laat leiden, maar door een soort religieus plichtsgevoel. Dit toont hij aan 

door overal Bijbelpassages aan te halen die hij als context gebruikt voor wat hem overkomt. 
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Toch stelt hij terecht dat angst afschrikt, maar ook bindt en dat Liefde de mens verheugt en 

bindt. 

 

Vervolgens gaat Westerduin in op wat de Kerk in zijn ogen niet moet zijn, maar gaat er hierbij 

nog steeds onterecht vanuit dat Maarten Luther 95 stellingen in 1517 op de kerkdeur te Wittem 

gespijkerd zou hebben (p.43). Dit is onjuist. De bronnen hebben inmiddels aangetoond dat deze 

aanname onjuist is. Luther heeft ze wel gepubliceerd en opgestuurd, maar moest dit meerdere 

keren herhalen voordat hij antwoord kreeg.  

 

Hij spreekt verder over caritas dat hier als naastenliefde wordt vertaald.23 Een van de thema’s 

die Westerduin aansnijdt is homoseksualiteit en de visie van de Kerk hierop. Hoewel 

Westerduin het hier voor de homogemeenschap lijkt op te nemen, haalt hij wel het onderscheid 

tussen homofilie en homoseksualiteit aan, waarbij het praktiseren ervan door de Kerk als zondig 

wordt gezien. Wat ik hier graag had gezien was de opmerking dat het helemaal niet aan de Kerk 

of christenen of andere gelovigen is om hier iets van te vinden, laat staan het te beoordelen. Het 

getuigt bovendien van een enorme hypocrisie, gezien het laatst verschenen boek van Pierre 

Valkering die als homoseksuele priester uit de kast kwam en uiteindelijk werd verstoten en 

ontslagen.24 In zijn boek Ontkleed niet naakt staan. Hoe vindt een Roomse priester 

zijn weg? Bespreekt Valkering zijn strubbelingen met zijn geaardheid, maar ook de geheime 

wereld binnen het Vaticaan, waar priesters te pas en te onpas seks met elkaar hebben, maar dit 

voor de buitenwereld verborgen wordt. Ik spreek dan nog niet eens over het schandaal van 

kindermisbruik, iets dat onlangs in het boek Sodoma. Het geheim van het Vaticaan is 

bevestigd.25 Mijn oude hartsvriend pastor Jos Siemons uit Kaatsheuvel (1937-2014) zei altijd: 

God is Liefde, punt! Dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Jos veroordeelde nooit iemand op 

zijn persoon, maar zocht altijd de verbintenis. Dus niet homoseksualiteit zelf is zondig, maar 

de hypocriete en discriminerende houding van de Kerk zelf. Westerduin stelt steeds de vraag 

of de mens als Christus moet zijn. Dat kan best, maar is een enorme opgave. Deze houding van 

de Kerk is een van de redenen, waarom men de Kerk de rug toekeert. 

 

Een andere reden is waarom God het kwade toelaat in de wereld, zoals de Kruistochten en de 

Holocaust. Dit is echter makkelijk te verklaren aan de hand van de theodicee die stelt dat God 

de mens vrije wil heeft gegeven. God als horlogemaker. De wereld is een uurwerk dat zelf tikt 

en de mens de slagen bepaalt. Wat Westerduin echter niet noemt is de godsdiensthistorische 

verklaring, waarin God is begonnen als Jahweh, een jaloerse en wraakzuchtige stamgod die 

gekend wilde worden. Zijn boze en wraakzuchtige karakter is later afgesplitst en 

geïmplementeerd in de figuur van de Duivel.  

 

In zijn conclusie vat Westerduin nog eens alles samen met soms een kleine fout, zoals de zin 

“In de praktijk klop(t) dat ook, om mijns inziens velen niet op zoek zijn naar een kerk als 

‘instituut’ omdat het geloof in de eerste plaats niet om de kerk zelf gaat...” (p.145). De bijlagen 

zijn helaas onduidelijk door het te kleine lettertype. Ook zijn bibliografie is slordig en niet 

consequent. Zo staan er titels waarbij een voornaam-achternaam constructie wordt gebruik en 

later achternaam-voorletter. Het is erg ongebruikelijk om de voornaam te gebruiken als 

alfabetisch systeem; het gaat altijd om de achternaam van de auteurs. Daarnaast is het opvallend 

 
23 Zie voor een historische vergelijking Mark Beumer, ‘Christelijke liefdadigheid als instrument voor bekering 

van heidenen? Philantropia en Caritas in sociaaleconomisch perspectief vergeleken', in: Kleio-Historia, nr. 8. 

(2018) 8-11. 
24 Mark Beumer (Recensie) Pierre Valkering, Ontkleed niet naakt staan. Hoe vindt een Roomse priester 

zijn weg? (Uitgeverij U2pi 2019) in: Kleio-Historia, nr. 9. (2019) 19-20 
25 Frédéric Martel, Sodoma. Het geheim van het Vaticaan (Balans 2019). 
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dat de auteur het boek van Pierre Valkering zelf niet gelezen is, maar de auteur zich slechts 

heeft beroept op krantenartikelen (noot 90 tot 92).  

 

Iets anders wat ik mis in dit boek zijn rituelen, want hoewel de mens steeds minder naar de 

Kerk gaat, wil dat niet zeggen dat mensen deze rituelen niet meer belangrijk vinden of thuis 

uitvoeren. De Kerk heeft gewoon een gnostische her-transformatie ondergaan, waarbij mensen 

de Kerk niet meer nodig hebben als station tussen mens en God. In ieder geval mis ik hier de 

vermelding van de Ritual Studies die na het Tweede Vaticaanse Concilie in de jaren zeventig  

zijn ontstaan met Ronald L. Grimes als founding father en waarvan Paul Post in Nederland de 

bekendste vertegenwoordiger is. 

 

Kortom, Westerduin laat in dit boek een mooie oproep zien tot een betere Kerk die er is voor al 

haar mensen en die oproept om iedereen lief te hebben zonder oordeel of discriminatie. Het is 

dan ook te hopen dat zijn boodschap de Kerk bereikt, waar hij in de huidige paus vast een 

gewillig oor zal vinden. Daarnaast zou ik de auteur aanraden de genoemde onvolkomenheden 

te corrigeren, zodat het boek nog beter tot zijn recht komt. 
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