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Voorwoord 

Beste lezer,  

 

In dit nummer vindt u wederom diverse recensies over talloze onderwerpen binnen de 

Geschiedenis, waaronder van Jef Abbeel. Meer informatie vindt u onder het kopje “Over de 

auteurs”. 

 

Het is in ieder geval duidelijk dat de interesse van Abbeel zich hier specifiek op China richt en 

haar plaats in de steeds veranderende wereldorde. Deze vraag is nu erg actueel, gezien de 

handelsoorlogen tussen de Verenigde Staten en China. President Trump is met zijn America 

first-campagne bezig de huidige wereldorde stevig te herzien, waarbij zijn beleid doet denken 

aan de Monroe-doctrine van 1823, toen de Verenigde Staten ook een zeer isolationistische 

politiek voerden. Het is de vraag waar dit heengaat.  

 

Verder kan ik met blijdschap aankondigen dat er een prachtig nieuw boek over de Asklepios-

cultus in het Romeinse Rijk is verschenen. Ghislaine van der Ploeg heeft een uitmuntend nieuw 

boek geschreven over de plaats van Asklepios als Asclepius onder de Romeinse bevolking.  

 

Tevens kreeg ik het verzoek van Liturgical Press om aandacht te schenken aan eerder 

verschenen boeken. Ook is er eindelijk een nieuw editie van Sprekend Verleden havo en vwo. 

Dat werd ook wel eens tijd. Schoolboeken zouden veel vaker geactualiseerd moeten worden. Ik 

pleit dan ook al jaren voor een academisch schoolboek dat elk jaar wordt geactualiseerd aan de 

stand van actueel wetenschappelijk onderzoek. 

 

Met de oproep van Forum voor Democratie om zogenaamde “linkse indoctrinatie” te filmen en 

te rapporteren is de positie van de historicus voor de klas in gevaar gebracht. Het is belangrijk 

dat leerlingen én docenten in alle veiligheid kunnen spreken over talloze onderwerpen die in 

het verleden in de samenleving hebben gespeeld. Dit geldt wellicht nog meer voor het vak 

Maatschappijleer. 

 

 

Ik wens u weer veel leesplezier met dit negende nummer. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark Beumer, historicus 

Oprichter en eindredacteur 
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Over de auteurs 

 

Jef Abbeel (1948) studeerde Geschiedenis en Klassieke Talen 

en doceerde 45 jaar Geschiedenis en Latijn aan het Sint 

Jozefcollege te Turnhout (België) en Geschiedenis en Latijn 

aan het Onze-Lieve-Vrouwelyceum te Breda. In 2017 werd 

hij door Koning Albert van België benoemd tot “Officier in 

de Orde van Leopold II”, omdat hij na zijn pensioen 

doorwerkte tot zijn 67e en op enthousiaste wijze zijn kennis 

overbracht aan leerlingen. Thans schrijft hij diverse recensies, 

waaronder voor Kleio-Historia. Zie zijn website. 

 

 

 

 

 

 

Mark Beumer (1978) studeerde Docent Geschiedenis en 

Staatsinrichting 2e graads aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen, daarna Geschiedenis aan de Radboud Universiteit 

en tenslotte Docent Geschiedenis en Staatsinrichting 1e 

graads aan dezelfde Universiteit. Tussen 2009 en 2013 

verrichte hij promotieonderzoek over de Griekse godin 

Hygieia. In 2015 richtte hij het tijdschrift Kleio-Historia op. 

Thans is hij werkzaam als 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) Brent S. Plate, Key Terms in Material Religion (Bloomsbury Academic 2015). ISBN 

9781472595454, 284 pp. €35,99. 

Mark Beumer 

 

Dit boek handelt over materiële 

religie, een nieuw onderzoeksveld 

dat snel opkomt. In dit boek worden 

op kritische wijze 37 case studies 

besproken, variërend van esthetiek 

en ritueel tot technologie en spraak. 

 

In dit boek wordt een tijdelijke 

definitie gehanteerd, waarbij 

materiële religie refereert aan 

onderzoek naar de interacties 

tussen menselijke lichamen en 

fysieke objecten, zowel natuurlijk 

als kunstmatig, er gebruik wordt 

gemaakt van zintuigelijke 

waarneming, in specifieke tijden en 

plaatsen, om zo gemeenschappen te 

ordenen of te herordenen en om 

formele religieuze structuren te 

duiden. 

 

Daarnaast zijn vijf rode lijnen die 

door het boek heen lopen. Ten 

eerste de interactie tussen lichamen 

en objecten. Deze objecten spelen 

een onmisbare rol in rituelen. 

Heiligen communiceren 

bijvoorbeeld door beelden en 

dromen, bloemen voorzien in kleur 

en liturgieën in muziek. 

 

De zintuigen zijn ook van groot belang, waarbij men iconen waarneemt, beelden ziet, geuren 

ruikt en kleding van priesters aanschouwt. Al deze zaken zorgen voor een sociale en emotionele 

belevenis. Ook tijd en ruimte zijn belangrijk, met name gebouwen die een verborgen verleden 

kunnen oproepen. Dat zijn niet alleen kerken of moskeeën, maar ook kerken en moskeeën die 

eerst elkaar tegenpolen waren. Hierin zitten diverse herinneringen vervat, waaruit mensen 

kracht putten.  

 

Verder zijn individuen en gemeenschappen belangrijk, waarin orde en chaos worden vervat, 

zoals individuen die overgangsrituelen ondergaan en zo worden losgemaakt van de ene 

dimensie, voordat zij overgaan in een andere dimensie. Natuurlijk zijn regels en structuren van 

religie zeer belangrijk voor pelgrims of gelovigen, omdat dit hen houvast biedt.  

 

Samen met deze themata wordt een link gelegd tussen verleden, heden en toekomst. Hiermee 

is dit boek zeer belangrijk voor toekomstig onderzoek. 
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(Recensie) Remieg Aerts, Klaas van Berkel en Babette Hellemans (red.), Alles is cultuur. 

Venster op moderne cultuurgeschiedenis (Uitgeverij Verloren 2018). ISBN 9789087047528, 

254 pp. €25,00. 

Mark Beumer 

 

Deze bundel is samengesteld naar 

aanleiding van het emeritaat van 

Wessel Krul die tot eind 2016 

hoogleraar kunst- en 

cultuurgeschiedenis van de Moderne 

Tijd was aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Krul heeft veel kennis 

ontwikkeld ten aanzien van Johan 

Huizinga, Thomas Hobbes en John 

Stuart Mill.  

 

In deze bundel stellen diverse 

cultuurhistorici zich vragen over de 

moderne cultuurgeschiedenis, die de 

laatste dertig jaar een enorme groei 

heeft doorgemaakt. Zo maakte 

Huizinga een transformatie door 

kwam er aandacht voor de sociale 

geschiedenis van cultuuruitingen en 

verspreidde de cultural turn zich in de 

historiografie naast de spatial en 

liguistic turn. Cultuurgeschiedenis is 

geëvolueerd van een restwetenschap 

naar een eigendom, ofwel: alles is 

cultuur en cultuur verbindt alle 

aspecten van de samenleving. 

 

Het boek is verdeeld in twee delen: 

Cultuurhistorische verkenningen en 

Theoretische verkenningen. Het eerste deel draagt 9 hoofdstukken en het tweede deel 6 

bijdragen. Ik pik er twee hoofdstukken uit. 

 

In de inleiding bespreken Remieg Aerts, Klaas van Berkel en Babette Hellemans de biografie 

van de cultuurgeschiedenis aan de hand van auteurs als Jacob Burckhardt, Johan Huizinga en 

Arthur A, Lovejoy. Zij hebben klassieke studies voortgebracht over de cultuur van de 

Renaissance, de Middeleeuwen en de aaneenschakeling van het zijn. Belangrijk punt is de 

opkomst van de cultural turn, afkomstig uit de sociale wetenschappen, waarmee voortaan de 

geschiedenis door de bril van cultuur beschouwd werd. De cultural turn was een gevolg van de 

linguistic turn en de opkomst van de semiotiek binnen het postmodernisme, waarbij het talige 

karakter van de werkelijkheid een ankerpunt was. Cultuur veranderde in betekenis van 

beschaving naar een antropologisch cultuurbegrip, zoals mentaliteit en habitus. Al deze turns 

zorgen tegelijk voor uitholling, want wat is cultuur nog? Ik mis hier echter nog de ritual turn. 

 

In het eerste hoofdstuk kijkt Josine Blok naar de cultuurgeschiedenis van het antieke 

Griekenland na de cultural turn vanuit drie thema’s: polisreligie bij Christiane Sourvinou-
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Inwood, de oriëntatie van de rechtsgeschiedenis op de culturele fundamenten van het Griekse 

recht en tot slot de herijking van de Griekse cultuur in de veel bredere geschiedenis van het 

gehele Middellandse Zeegebied en West-Azië. Blok richt zich echter eerst op de rol van de 

cultural turn in relatie tot de Oudheid en concludeert dat de studie van de Oudheid lange tijd 

als slechts bronnenkritiek werd gezien, waarbij na de Tweede Wereldoorlog een verschuiving 

optrad in het beschouwen van de sociaal-culturele context van het materiaal binnen de 

archeologie, epigrafie en papyrologie. Met de studies van Karl Polanyi en M.I. Finley kwam er 

een debat op gang, met de vraag in hoeverre de antieke economie anders was dan de huidige 

economie. Hiermee kwam er een take-off van de cultural turn in de jaren 80, waarbij het begrip 

“embeddedness” werd geïntroduceerd. Dit concept sloeg meteen aan en werd door Robert 

Parker gebruikt in zijn onderzoek naar Griekse godsdienst. 

 

Blok vervolgt ook met Griekse godsdienst, te weten de polis-religie die vanuit Sourvinou-

Inwood wordt gedefinieerd als een programmatische visie op de aard van deze verbondenheid 

van religie en maatschappij en de vormen waarin deze gestalte kreeg. Zij bouwde hiermee voort 

op het comparatisme en het structuralisme die beiden een grote invloed op de Griekse 

godsdienstgeschiedenis hadden. Kenmerk van Sourvinou-Inwood was het radicaal uitbannen 

van moderne aannames bij de interpretatie van antieke bronnen. Blok beschrijft verder de visie 

van Sourvinou-Inwood op de inbedding van religie in de sociale structuren van de polis en 

omgekeerd. Verder wordt de beleving van religie beschreven als het gezamenlijk offeren, 

festivals houden en andere cultische activititeiten ter ere van de goden, dat als een sociaal 

evenement gezien moet worden dat haar sociale instituties doorgaf aan de volgende generaties. 

Deze intrinsieke verwevenheid van polis en religie vond op drie niveaus plaats: de polis met de 

culten bepaalde haar geografisch territorium en de sociale indeling van de maatschappij 

articuleerde; in de sociaal-religieuze verbanden van de polis buiten de eigen grenzen en op pan-

Helleens niveau zoals de festivals van Olympia en Delphi. De polis was uiteindelijk 

allesbepalend ten aanzien welke goden werden vereerd en hoe dat moest gebeuren. Blok ziet 

‘polis-religie’ dan ook als een concept met een grote draagkracht, juist omdat het de wezenlijke 

connectie tussen sociale, politiek en religieuze facetten van de polis articuleert en verheldert. 

Hiermee positioneert Blok zich duidelijk tegenover Jörg Rüpke die zich juist hard maakt voor 

lived ancient religion ofwel de individuele belevenis van religie, waarbij het volgens -hem niet 

eens om religie kan gaan. 

Blok vervolgt met de cultural turn in de rechtsgeschiedenis en richt zich op de taal, waarbij 

Griekse concepten naar de moderne betekenis werden omgezet, zoals ‘burger’ en ‘recht’. In 

jaren 1970 ontstond er twijfel of deze Griekse begrippen wel een op een vertaald konden worden 

naar het heden. Naast dit semantische onderzoek, kwam er aandacht voor waarden en normen 

vanuit de linguistic turn. Door deze nieuwe onderzoekslijn werden veel thema’s genuanceerd, 

zoals het asebeia (geen respect voor de goden) waarbij David Cohen liet zien dat delicten in het 

Griekse recht niet gedefinieerd zijn, maar dat recht een zaak van debat en betwisting was. Het 

derde terrein is waarop de cultural turn grote invloed heeft uitgeoefend is het denken over de 

relatie tussen de Griekse en de omringende cultuurgebieden, met name die van het Oude Nabije 

Oosten. Vanaf de 19e eeuw waren deze onderzoekslijnen gescheiden, omdat men ervanuit ging 

dat culturen zich zelfstandig en geïsoleerd ontwikkelden. Er zijn wel pogingen in de 19e eeuw 

ondernomen om de culturele samenhang te beschrijven (Friedrich August Wolf, 1807), maar 

hier waren nog steeds absolute ideeën over de Oudheid in zwang. Pas vanaf de jaren 1980 trad 

er een verschuiving op, waarbij de Griekse cultuur als onderdeel van een groter geheel werd 

bezien, namelijk het gehele Middellandse Zeegebied en West-Azië. Het ging hier echter vooral 

om de Archaïsche en Klassieke periode. Dit resultaat is volgens Blok te danken aan de 

godsdiensthistoricus Walter Burkert (1931-2015) die vanuit de antropologie de term 

‘oriëntaliserende periode’ overnam, hier bedoeld als het wijdverbreide gebruik in Griekenland 
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van beeldmateriaal, objecten en technieken afkomstig uit het Oosten tussen ca 750 en 650 

v.Chr. Burkert plaatste deze gegevens in een bredere context en liet de invloed van het Oosten 

op de Griekse religie en literatuur zien. 

 

In het tweede hoofdstuk kijkt Catrien Santing naar de lichaamsgeschiedenis als 

cultuurhistorische (sub)discipline. Body history, genderstudies en medical humanities zijn 

disciplines die hier aan bod komen. Volgens Santing werden lichaam en cultuur lange tijd als 

eenheid gezien die interdisciplinair werden onderzocht binnen de body history ofwel 

lichaamsgeschiedenis, vanuit filosofie, kunstgeschiedenis, antropologie en geneeskunde. Met 

de opkomst van de genderstudies wordt het lichaam op mannelijkheid en vrouwelijkheid 

onderzocht. Denk hierbij aan Geertje Mak van de Radboud Universiteit die zich onder andere 

met hermafroditisme bezighoudt. De rol van het lichaam is steeds meer belangrijk geworden, 

zoals met fitness alsook tijdens de Tweede Feministisch Golf, toen de Dolle Mina’s de slogan 

‘baas in eigen buik’ verspreidden. Hierna bespreekt Santing de vroegste lichaamshistoriografie 

vanaf 1987 tot 2012. Hierna wordt op de relatie met de medische geschiedenis ingegaan, 

waarbij een sociale geschiedenis van geneeskunde ontstond. Hierin werd de wisselwerking 

tussen geneeskunde en samenleving geïllustreerd. In de jaren 90 werd deze social history of 

medicine aangevuld vanuit de gender- en wetenschapsgeschiedenis. Deze nieuwe 

lichaamshistorici maakten gebruik van andersoortige bronnen als literaire en religieuze 

bronnen, waaronder veel beeldmateriaal en artefacten. Vanaf 2000 is The New Cultural History 

of Medicine ontstaan, waarbij de cultural turn ook de bestudering van het menselijk lichaam, 

ziekte en gezondheid heeft beïnvloed. Een andere tak van sport werden de disability studies, 

waar handicaps werden onderzocht vanuit sociaalwetenschappelijk en presentistisch oogpunt. 

Een tweede tak zijn de medical humanities waarbinnen Jenny Slatman onlangs als hoogleraar 

aan Tilburg University is benoemd. Het is volgens Santing nog niet duidelijk wat dit vakgebied 

precies omvat. Het is echter duidelijk dat de tijd voorbij is dat cultuur alles heeft bepaald. 

 

Naast deze thema’s wordt er aandacht besteedt aan het maniërisme, architectuur, 

welsprekendheid en theoretische geschiedenis, waarbij historici als Johan Huizinga worden 

besproken. Kortom, voor ieder wat wils. 
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(Recensie) Stephen Hawking, De antwoorden op de grote vragen (Spectrum 2019). ISBN 

9789000365043, 264 pp. €19,99. 

Mark Beumer 

 

Stephen Hawking (1942-2018) was een 

van de allergrootste geleerden van onze 

tijd. Hij was natuurkundige, wiskunde en 

kosmoloog en als kosmoloog is hij 

waarschijnlijk het meest bekend bij het 

grote publiek.  

 

In dit boek geeft Hawking antwoord op 

enkele belangrijke levensvragen die wij 

eerder zagen in dvd’s over de vraag of 

God bestaat en hoe het heelal is ontstaan. 

 

De vragen “Hoe is alles begonnen?” en 

“Bestaat er een God?” kunnen we 

eigenlijk samenpakken in een thema. Dit 

is ook gelijk het meest omstreden thema 

naar mijn mening. Het probleem is dat wij 

met zowel het heelal en God hetzelfde 

probleem hebben, namelijk dat we een 

begin hebben dat geen begin heeft. 

Volgens Hawking is het heelal ontstaan 

uit de oerknal. Deze oerknal is een 

geëxplodeerde singulariteit, die met de 

creatie van het heelal naast positieve ook 

negatieve energie produceert. God kan 

volgens Hawking niet bestaan, omdat er 

voor de oerknal geen tijd bestond waarin 

een schepper zijn werk kan doen. Dat is 

nogal vreemd geredeneerd. Wie zegt dat 

God tijd nodig heeft om te scheppen? Daarnaast staat de oerknaltheorie enorm onder druk. 

Wonderkind Jacob Barnett uit Amerika zegt te kunnen aantonen dat deze theorie onhoudbaar 

is, omdat er te weinig koolstof in de aarde zit. Het is jammer dat Hawking hier geen aandacht 

voor heeft. 

 

De vraag “Is er intelligent leven elders in het heelal?” wordt door Hawking als enigszins 

plausibel beantwoord, maar geeft aan dat als er intelligent leven zou zijn en zij ons zouden 

vinden, dit overeen zou komen met het jaar 1492, toen Columbus naar Indië voer, waarbij de 

Indianen uiteindelijk werden uitgeroeid. Echter wordt nu meer gespeculeerd over bacterieel 

leven op de maan of Mars in plaats van mensvormige wezens. Hawking spreekt niet over Ufo’s, 

hoewel deze over de hele wereld worden waargenomen. Ook de vraag “Kunnen we de toekomst 

voorspellen?” wordt met enige terughoudendheid als plausibel aangenomen, alhoewel wij dit 

nooit precies kunnen aannemen. Dit geldt ook voor de vraag “Zijn tijdreizen mogelijk?”. Dit 

kost ontzettend veel energie, waarbij wij sneller dan het licht moeten zijn om in het verleden 

uit te komen. Daarnaast zouden wij niet in hetzelfde heden uitkomen als wij weer terug zouden 

willen naar onze tijd. Dat is natuurlijk alleen het geval als wij iets in het verleden zouden 

veranderen.  
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De vraag “Wat zit er in een zwart gat?” is een hele interessante. Onlangs is de eerste foto 

gepubliceerd. Volgens Hawking zit er niets in een zwart gat en is er ook geen tijd meer. In de 

documentaire werd dit mooi geïllustreerd aan de hand van een klok die naar het zwarte gat 

wordt getrokken en stil komt te staan. Sciencefiction zou aantonen dat we door zwarte gaten 

naar andere plaatsen in het heelal konden reizen, zogenaamde witte gaten. Het zal nog lang 

duren voordat wij daar antwoord op krijgen. 

 

Ook de vragen “Zullen we overleven op aarde? Moeten we de ruimte koloniseren? Zal 

kunstmatige intelligentie slimmer worden dan wij? Hoe geven wij de toekomst vorm?” kunnen 

wij samen beantwoorden. Volgens Hawking moeten wij zeker de aarde verlaten, omdat wij alle 

fossiele brandstoffen bijna hebben verbruikt en wordt de aarde te klein voor de steeds groter 

wordende bevolking. Hiervoor komen de maan en Mars in aanmerking. Bovendien moeten wij 

oppassen voor kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie niet inhaalt. Echter kunnen 

wij dat voorkomen door deze robots niet te produceren of zo intelligent te programmeren. 

Daarmee verbonden ligt de vraag hoe wij ons toekomst vorm willen geven, waarbij zaken als 

klimaatverandering en de opwarming van de aarde belangrijke zaken zijn. 

 

Hawking heeft ons in ieder geval op intrigerende wijze een kijkje gegeven in zijn beeld op deze 

belangrijke levensvragen. Belangrijk is wel dat dit niet dé antwoorden zijn op al onze vragen.  
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(Recensie) Rob de Wijk, De Nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht 

overneemt (Uitgeverij Balans 2019). ISBN 9789460039911, 366 pp. €23,99. 

Jef Abbeel 

 

 De auteur is oprichter en voorzitter van de 

denktank ‘Centrum voor Strategische Studies’ in 

Den Haag en heel actief als geopolitiek analist.  

In dit boek toont hij aan hoe China steeds meer 

macht en invloed verovert. 

In oktober 2017 verkondigde Xi Jinping aan de 

2.280 parlementsleden dat China in 2035 

wereldleider wil zijn in technologie en innovatie 

en dat het in 2049 de nieuwe wereldorde zal 

bepalen. Dat is klare taal van een leider die een 

strategische visie heeft en stapsgewijs de wereld 

wil veroveren. In de ondertitel van dit boek zou ik 

het woord ‘sluipenderwijs’ dan ook weglaten. Op 

p. 109 geeft de auteur trouwens zelf toe dat China 

zijn ideeën openlijk exporteert via de 5.000 

Confucius Centra in heel de wereld.  

Uiteraard moeten we afwachten of deze 

voorspellingen zullen uitkomen: na de val van de 

Muur en van het IJzeren Gordijn beweerde 

Fukuyama dat de liberale, westerse wereldorde de 

definitieve winnaar was.  

Nu zijn we 30 jaar verder en zien we dat de 

uitgebreide EU van binnenuit ondermijnd wordt 

door radicale rechtse en linkse partijen, dat Trump 

gelijkaardige dingen doet in Amerika en in de wereld. En dat China met zijn autocratie in vele 

opzichten beter scoort en meer succes oogst dan Europa, niet enkel in Afrika en Azië, maar ook 

in Europese landen zoals Griekenland, Hongarije, Italië, Portugal en Duitsland. De Wijk vreest 

dat Den Haag in 2049 niet langer de wereldhoofdstad van recht en vrede zal zijn. 

China is nu al de grootste producent van staal, aluminium, kleding, computers, gsm’s, fietsen, 

auto’s, e-commerce en groene energie. Tegelijk heeft het een onrustwekkende schuldgraad van 

300% van het BBP. Het zorgde voor hogere prijzen voor grondstoffen en voedsel, wat volgens 

De Wijk in 2011 leidde tot de broodoproer en opstanden in de Arabische wereld. Dit klopt maar 

gedeeltelijk: die opstanden waren ook het gevolg van een torenhoge en uitzichtloze 

jeugdwerkloosheid en van het feit dat de corrupte elites de prijzen van voedsel en brandstof 

kunstmatig verhoogden om zelf schatrijk te worden op de kap van de verpauperde bevolking. 

Het ging niet om vrijheid en democratie: er kwamen nieuwe dictators zoals Al-Sissi aan de 

macht.  

 

Maar als China nummer 1 wordt, zullen we voor het eerst leven in een wereld die niet door het 

westen beheerst wordt en die andere normen zal hebben. 

In deel I (hfst. 1-6) spreekt de auteur over de opkomst en de ondergang van wereldordes, over 

de slopers en ontregelaars. Volgens hem was China al in de 19° eeuw de grootste economie, 

iets waar ik zeer aan twijfel. Van 1700 tot 1914 was Groot-Brittannië nummer één, dan volgde 

de VSA. De westerse wereldorde zorgde voor een wereldwijde toename van de welvaart en 

afname van de armoede. Hij citeert een hoop denkers en verdragen die dit mogelijk maakten. 

Hij vermeldt ook de harde protesten van de antiglobalisten en beschouwt het terrorisme als een 
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reactie op mislukte westerse interventies in Afghanistan, Irak, Libië, Palestina. Ik vermoed dat 

het terrorisme ook een gevolg is van het falen van de moslimlanden en van de moslims in onze 

landen. Antiwesterse gevoelens werden overal sterker, ten voordele van China, dat zich 

(behalve in Oeigoerië, Tibet en Taiwan) niet mengt in de binnenlandse politiek van andere 

volkeren en collectieve rechten zoals welvaart en veiligheid propageert i.p.v. individuele 

mensenrechten.  

De Wijk beweert dat er oorlogen ontstaan zijn in Afrika (Algerije, Congo, Libië, Sierra Leone, 

Somalië, Rwanda) doordat de Amerikanen er na de Koude Oorlog hun steun teruggetrokken 

hebben (p. 93-94). Dit betwijfel ik: meestal hebben oorlogen in Afrika meer interne dan externe 

oorzaken: stammen, godsdiensten en grondstoffen spelen een grotere rol. 

De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (2001) beantwoordde niet aan de 

verwachtingen: het bleef kopiëren, spioneren, eigen bedrijven subsidiëren, staal, aluminium en 

zonnepanelen dumpen op de Europese markten, technologie afpersen van westerse bedrijven 

die zich in China vestigden (p. 97-98). Pas in 2019 werd een Chinees bedrijf veroordeeld voor 

het kopiëren van een Landrover.  

De vluchtelingencrisis, de arbeidsmigratie, de aanslagen van 2015 in Frankrijk en 2016 in 

België toonden enkele zwakke kanten van de EU. Verschillende EU-landen willen nu weer 

soeverein zijn of baas in eigen land. De Wijk beschouwt Trump als de sloper van de 

democratische rechtsstaat en van de elitaire politiek en hij vergelijkt hem zelfs met Hitler (p. 

113-115), wat me erg overdreven lijkt. Hij ageerde tegen China, Canada, Mexico, Duitsland, 

de EU, de NAVO. Rusland is volgens De Wijk de ontregelaar door de annexatie van de Krim, 

de inmenging in Oekraïne, Syrië, in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 en de Italiaanse 

van 2018. De economie is sinds 2000 gegroeid, maar is niet groter dan die van de Benelux (p. 

157). Poetins assertiviteit steunt op het lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad, op nieuwe 

kernwapens, de verdeeldheid binnen de EU en de NAVO en op de toenadering tot China. Maar 

China en de VSA zien Rusland niet als gelijkwaardig. De omvang van hun economie is zeer 

verschillend: de Amerikaanse is 12 keer de Russische, de Chinese 8 keer.  

Het feit dat de meeste landen van Oost-Europa in 1999-2004 lid zijn geworden van de EU en 

van de NAVO, tegen de afspraken van 1990 in, heeft Rusland veel pijn gedaan en zijn 

omsingelingscomplex versterkt. Rusland is volgens de auteur geobsedeerd door militaire 

macht, het mist economische macht en elke vorm van soft power (p. 186). 

 

In deel II begint de auteur eindelijk aan China. Wie wil weten hoe de toekomstige wereldorde 

eruit zal zien, moet China proberen te doorgronden. Hoewel de Chinezen zich al 40 jaar kleden 

zoals wij, denken en onderhandelen ze nog altijd anders. En ze misleiden ons, wat Geert Noels 

al in 2008 duidelijk aantoonde in zijn ‘Econoshock’, p. 104-114. Het bewustzijn van een oude 

beschaving, 5.000 jaar volgens de auteur, 3.300 volgens mij, zit er diep in, het Confucianisme 

met zijn respect voor gezag ook, de ‘Eeuw van de Vernedering’ (1839-1949) eveneens. De 

auteur weidt hieruit over moeilijke theorieën en denkscholen over macht.  

De nieuwe Chinese wereldorde gaat uit van respect en gunstige handelsakkoorden voor China, 

niet van kolonialisme. Het is de grootste handelspartner van ruim 130 landen (p. 229), het kan 

met zijn toenemende economische en militaire macht veel bereiken en bezit zeldzame 

aardmetalen die Japan en andere landen nodig hebben. Maar voor grondstoffen is het vaak 

afhankelijk van onveilige gebieden zoals Congo. De Zuid-Chinese zee is vooral van belang 

voor de enorme voorraden vis, olie en gas (p. 237). En China zal ze veroveren.  

China is ook een militaire supermacht geworden, de marine en de luchtmacht kunnen de nabije 

en verder gelegen zeeën onder controle houden. Rond 2050 moet China elke oorlog kunnen 

winnen (p. 256) en zal het ook de Zuid-Chinese zee, Taiwan en de Senkaku-eilanden 

aangehecht hebben (p. 263).  
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Deel III gaat over de Chinese wereldorde. De Amerikaanse interventies in Somalië (1992), 

Afghanistan (2001) en Irak (2003) speelden in het nadeel van hun imago en van hun 

begrotingstekort en in het voordeel van China. Door Chinese spionage en Amerikaanse 

overdracht van technologie haalde China de VSA ook op dit gebied in. De Nieuwe Zijderoute 

over zee, land en digitaal wordt een groot succes, met nu al 68 deelnemende landen (p. 279). 

Alle contracten zijn geheim. De EU is er niet blij mee en vreest economische en politieke 

dominantie. Landen zoals Hongarije en Griekenland vragen nu al een zachte aanpak van China 

op het gebied van mensenrechten. En ook Tsjechië, Servië, Portugal, Italië vallen één na één in 

Chinese handen. Dat geldt ook voor Tonga, Vanuatu, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, 

Myanmar, India, Papoea-Nieuw-Guinea, de Caraïben plus de meeste Afrikaanse landen (p. 285-

286). Oost-Aziatische landen ervaren China als een bedreiging en de VSA van Trump als een 

onbetrouwbare bondgenoot. De China First-politiek hanteert mooie woorden zoals wereldvrede 

en win-win. Als het nu met zijn 5G-netwerken, A.I., 3D-printers, robots, supercomputers etc.,   

nog koploper wordt in de 4° Industriële Revolutie, kan het de wereldorde bepalen. Hier volgt 

een moeilijke uitleg voor wie weinig kent van AlphaGo en andere superslimme computers en 

van de A.I. (Artificiële Intelligentie) van Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, ZTE. Het aantal 

Chinese supercomputers is nu al groter dan de Amerikaanse, die geen computer meer hebben 

in de top 3 (p. 299-300). In 2020 zal China de leidende fabrikant van robots zijn en met zijn 5G 

enorme hoeveelheden data aan hoge snelheid door de ether jagen i.p.v. door de kabel. A.I. en 

5G hebben een enorme potentie voor de economie en de geopolitiek. De winnaar van de 

geotechnologie kan de mondiale standaarden bepalen voor A.I., 5G en het Internet of Things. 

De Amerikaanse dominantie in 4G leverde 125 miljard $ op voor de Amerikaanse bedrijven (p.  

303). Nu is er een keiharde confrontatie voor 5G, A.I. en supercomputers tussen China en 

Amerika om de toekomstige standaarden te bepalen en de mondiale bevoorradingsketens te 

domineren met supercomputers. China heeft nu al twee derden van het mondiale 

containerverkeer. Maar als de 3D-printers massaal ingang vinden, zal rond 2040 de helft van 

de producten daarmee gemaakt worden. Dat kan lokaal en dat zal de Chinese dominantie dan 

weer verkleinen.  

 

Trump vreest dat China de nieuwe industriële revolutie zal winnen en zo Amerika zal vervangen 

als de dominante macht van de wereld. Hij schudt Europa wakker en doet alles om Huawei etc. 

uit zijn en andere landen te houden d.m.v. een digitaal IJzeren Gordijn. Maar volgens insiders 

staat China digitaal en in wetenschappelijke publicaties over A.I. en robots het verst. Tegelijk 

kan de combinatie van 5G en A.I. in China de helft van de banen doen verdwijnen of bijna 400 

miljoen mensen werkloos maken.  

De Wijk beschrijft ook de werking van het Sociaal Kredietsysteem, dat goede burgers beloont 

en ‘slechte mensen’ bestraft en tegelijk veel data oplevert voor de A.I., wat door onze Europese 

GDPR- (General Data Protection Regulation) of privacywetgeving onmogelijk wordt 

gemaakt. Het Chinese controlesysteem is nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis en 

wordt door de meeste Chinezen goedgekeurd.  

De Wijk voorspelt dan nog tien grote veranderingen in de wereld, o.a. dat China, Taiwan en de 

Zuid-Chinese zee zal inpalmen en dat de westerse waarden vrijheid, democratie en 

mensenrechten op de achtergrond zullen raken (p. 341-350). 

 

De Wijk heeft een heel grondige politieke en economische studie geschreven, gebaseerd op 

veel recente literatuur en op eigen internationale contacten en ervaringen. Als lezer moet je wel 

lang wachten voordat het eigenlijke thema, nl. de machtsovername door China, aan de beurt 

komt.  
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Hij heeft veel kritiek op ‘sloper’ Trump, die meteen na zijn aantreden een einde maakte aan het 

Trans-Pacific Partnership (TPP) en geregeld zijn bondgenoten beledigde, maar hij erkent wel 

dat Trump het Westen heeft wakker geschud.  

Het is ook geen gemakkelijk boek: de lezer moet op de hoogte zijn van de denkers en de 

internationale politiek van de 17° eeuw tot nu. Deel I is zeer theoretisch en soms langdradig.  

 

Enkele opmerkingen: op p. 15 spreekt de auteur over 100 jaar onafgebroken groei, maar tijdens 

Mao was er meer afbraak en stierven minstens 45 miljoen Chinezen door georganiseerde 

hongersnood. De groei begon pas na 1978. Op p. 40 en 57 heeft hij het over de ‘Land Lease 

Act’: hij bedoelt allicht de Lend-Lease-Act. ‘Laisser-faire’(p. 53) schrijven we in correct Frans 

als laissez-faire. De VN richt hij al op in 1944 (p. 59) i.p.v. 1945. Op p. 85 moet ‘Volkwaren’ 

in twee woorden. En ‘Alternatieve für Deutschland’ (p. 105, 107, 125) moet zonder ‘e’ in 

Alternative. Op p. 183 staat het wel correct.  

Hij beweert dat de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen bewezen is en 

aantoonbaar bijdroeg aan de overwinning van Trump (p. 180-181): het bewijs voor het eerste 

bleek zwak te zijn, voor het tweede is er helemaal geen bewijs. Hij beweert hetzelfde voor de 

Italiaanse verkiezingen van 2018 (p. 181). Hij beweert ook dat bij Google de eerste hits soms 

verwijzen naar Russia Today en Sputnik (p. 182), iets wat ik nog nooit ondervonden heb. Hij 

zegt dat de sancties die het westen in 1989 tegen China uitvaardigde nog steeds gelden (p. 204), 

maar hij zegt niet welke dat zijn. Ik denk dat ze al lang niet meer toegepast worden.  Bij de 

zeereizen van Zheng He (p. 212) noemt hij ‘mogelijk zelfs Australië’, maar dat klopt niet en 

dat wordt zelfs in China niet aangeleerd: zij houden het bij Mombasa, Kenia als verste 

bestemming. Op p. 213 beweert hij dat Deng het initiatief nam voor de toenadering tot Amerika, 

maar dat was Mao en die toenadering   vond al plaats in 1971 met het bezoek van de 

Amerikaanse tafeltennissers aan China en in 1972 met het bezoek van Nixon. Deng was in 1966 

afgezet en naar het platteland gestuurd en werd pas in 1975 gerehabiliteerd. Op p. 287 staat 

‘Gasprom’ i.p.v. Gazprom, op 334 ‘overstrech’ i.p.v. overstretch, op 344 ‘werel-dorde’ i.p.v. 

wereld-orde, op 352 ‘politiek’ leiders i.p.v. politieke leiders.  Los van deze schoonheidsfouten 

is het een zeer degelijke studie. 
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(Recensie) Ivo van de Wijdeven, De nieuwe rafelrand van Europa. De eeuwenlange 

voorgeschiedenis van Brexit en Trump (Spectrum 2019). ISBN 9789000367498, 144p. € 15,00. 

Mark Beumer 

 

Opnieuw is Ivo van de Wijdeven erin 

geslaagd een zeer helder boek te 

schrijven, dit keer over de historische 

context rondom de Brexit en de 

verkiezing van Trump, al draait het 

meer om Groot-Brittannië dan Trump. 

 

Op dit moment is de wereld al drie jaar 

in de houdgreep van de Brexit die het 

land in gijzeling houdt. Tijdens het 

referendum in 2016, koos 51 procent 

voor uittreding en 49 procent voor in 

de Europese Unie blijven. Het ging 

naderhand om ouderen versus 

jongeren. Op dit moment heeft men tot 

31 oktober 2019 om de Brexit goed te 

regelen, maar heeft men ook de 

mogelijkheid om nog in de Europese 

Unie te blijven. Deze crisis wordt 

aangevuld door de verkiezing van 

Donald Trump tot president in 2017 

die een duidelijke isolationistische 

tendens heeft gekozen en toenadering 

tot Groot-Brittannië heeft gekozen. 

Tegelijk uit Trump forse kritiek op de 

NAVO en zorgt Trump ervoor dat de 

wereldorde wordt verstoord. 

 

Ivo van de Wijdeven laat in zijn boek 

duidelijk zien hoe Groot-Brittannië (hier Engeland) altijd al met Europa verbonden is geweest, 

maar dat het zich altijd een unieke positie heeft toegekend. Een van de meest belangrijke 

personen is de Honderdjarige Oorlog die tussen 1337 en 1453 werd uitgevonden. Dit feodale 

conflict handelde tussen de Engelse en Franse koningen, waarbij de Engelse koningen lenen in 

Frankrijk hadden, met name Gascogne. Dit leidde uiteindelijk tot de keuze tot een oorlog. De 

Honderdjarige Oorlog was een van de belangrijkste voorbeelden van centralisatie en 

particularisering in Europa en het begin van natiestaten. In Engeland wordt de Magna Carta uit 

1215 als de eerste grondwet gezien wordt. 

 

Daarnaast ontstaan de eerste “Amerikanen” doordat een groep Engelse puriteinen zich niet meer 

kunnen vinden in de Engelse heerschappij en scheiden zich af onder het mom van ‘without 

taxation, no representation’. In 1607 en daarna 1620 verlaat men het continent met het schip 

‘De Mayflower’ om zich vervolgens aan de andere kant van de oceaan te vestigen, daar de 

inheemse bevolking te verjagen en zich uiteindelijk naar Amerigo Vespucci Amerikanen te 

gaan noemen. Daarmee is het afscheiding nog geen feit. Tussen 1775 en 1783 werd de 

Amerikaanse Revolutie uitgevochten en tussen 1861 en 1861 wordt de zogenaamde 

Amerikaanse Burgeroorlog uitgevochten. Vanaf dat moment gaat Amerika een rol spelen op 
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het wereldtoneel en wordt het de grootste (militaire en economische) macht ter wereld, hoewel 

dit op dit moment aan het verschuiven is. In de 19e eeuw ziet men namelijk dat Europa in rep 

en roer is door allerlei democratische revoluties, waarbij tegelijk diverse grootmachten als 

Groot-Brittannië en Frankrijk belangrijke koloniale machten willen worden, ten koste van 

Afrika. Dit streven en andere zaken zoals het opkomende nationalisme, bondgenootschappen 

en angst, leiden uiteindelijk tot de Eerste Wereldoorlog waarin Groot-Brittannië en de 

Amerikanen aan de kant van de Geallieerden meevechten. Hierna volgt de Tweede 

Wereldoorlog, waarin wederom deze landen een belangrijke rol spelen.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog schept Europa een verbond om nooit meer oorlog te voeren. Ten 

eerste de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, gevolgd door de Europese Economische 

Gemeenschap, Europese Gemeenschap en Europese Unie. Engeland heeft hierbinnen een 

unieke positie opgeëist, namelijk wel politieke macht, maar geen gemeenschappelijk munt. 

Hierdoor is het Pond altijd bewaard gebleven. In Amerika tekende zich een politiek signatuur 

tussen Democraten en Republikeinen af, wat invloed had op de rol op het wereldtoneel.  

 

Engeland en Amerika zijn dus vanaf het begin met elkaar verbonden geweest en het is maar de 

vraag hoe de koers van deze landen zal verlopen, nu Engeland uit de Europese Unie wil stappen 

en Trump Europa links laat liggen, maar ook landen als China schoffeert door middel van 

handelsoorlogen.  

 

Van de Wijdeven’s boek is in ieder geval een welkome nieuweling voor het nieuwe 

examenthema “Het Britse Rijk 1620-1900” dat er voor vwo aan zit te komen. Het boek is helder 

geschreven en voorziet de lezer in kort bestek de complexe voorgeschiedenis van het heden. 
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(Recensie) Pierre Valkering, Ontkleed niet naakt staan. Hoe vindt een Roomse priester zijn 

weg? (Uitgeverij U2pi 2019). ISBN 9789087598501, 223 pp. €15,00. 

Mark Beumer 

 

Tijdens de publicatie van het boek 

Sodoma. Het geheim van het Vaticaan dat 

handelt over de homoseksualiteit binnen 

het Vaticaan en de enorme hypocrisie 

daarover, kwam Pierre Valkering tijdens 

zijn 25-jarig priesterjubileum uit de kast, 

gekleed in een roze kazuifel en tegelijk 

zijn eigen coming out deelde met zijn 

parochianen.  

 

In zijn boek verhaalt Valkering over zijn 

jeugd, hoe hij is opgegroeid en hoe hij zijn 

homoseksualiteit ontdekte door een 

interview met Albert Mol in de Margriet. 

Sindsdien kreeg hij oog voor jongens in 

rib-en spijkerbroeken en werd hij steeds 

vaker verliefd. 

 

Tegelijk wordt Valkering geroepen om 

voortaan als priester door het leven te 

gaan. Hij neemt een gouden glans waar die 

over de gelovigen neerdaalt, wanneer zij 

in de Kerk Pasen, Kerstmis of een andere 

viering bijwonen. 

 

Valkering geeft duidelijk aan dat hij met zijn identiteit heeft geworsteld, zeker omdat de Kerk 

deze identiteit ontkent en afwijst, terwijl juist 90% van de priesters zelf homo is, aldus Sodoma. 

Het gaat hierbij om machtsmisbruik, waarbij intern homoseksualiteit de norm is en je er als 

priester alles aan moet doen om ontmaskering te voorkomen. Binnen dit klimaat heeft 

kindermisbruik daardoor lang kunnen sluimeren. Ook Valkering biecht in zijn boek zijn zonden 

op. Zo bezocht hij diverse darkrooms en had hij (onbeschermde?) seks met mannen en lijdt hij 

aan een pornoverslaving, die hem als het ware ‘bevrijdt’ van de opgedrongen seksuele moraal 

vanuit de Kerk. 

 

Het is inderdaad zeer moedig van Valkering om hiermee publiekelijk naar buiten te treden, al 

is de vraag inderdaad gerechtvaardigd of het zo slim was nu en alles te vertellen. Immers kon 

had hij de afwijzende reactie voorzien. Valkering wil net als andere mensen gewoon kunnen 

genieten van zijn seksualiteit en toch priester blijven, waarbij zijn relatie met Jezus centraal 

staat. Ook het celibaat zegt hij niet als een kunstje op te voeren, maar de waarheid is ook dat hij 

zich hier niet aan heeft gehouden. Echter kun je je afvragen hoe je dit moet duiden. Is het 

celibaat alleen niet trouwen, of ook geen seks, omdat dat meestal een vroeger vooral binnen het 

huwelijk plaatsvond? Het verhaal van Valkering bewijst nog maar eens dat het celibaat een 

achterhaald concept is, en dat niets toevoegt aan het priesterambt. Predikanten en imams mogen 

wel trouwen en kinderen krijgen, dus wat maakt het uit? 
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Bij Jinek werd hem gevraagd waarom hij bij zo’n discriminerend en hypocriet instituut wil 

horen. Valkering gaf aan dat zijn relatie met Jezus centraal stond en hij er voor de mensen wil 

zijn. Dat is prachtig, maar de Kerk zou veel beter zijn als er meer priesters zoals pater Van 

Kilsdonk waren, die homoseksualiteit niet als een zonde zagen, maar als een door God gegeven 

feit. Ook het inzicht in de geschiedenis en ontwikkeling van de seksuele moraal in de jaren 60-

70 zou hieraan bij kunnen dragen om een positiever klimaat te creëren. De Kerk moet nu echt 

gaan hervormen en achterhaalde ideeën aanpassen nu het nog kan.  

 

Het zijn niet alleen Pierre Valkering maar duizenden andere priesters die met hun 

homoseksualiteit worstelen. Uit mijn privékringen ken ik homopriesters die gewoon seksuele 

contacten hebben. Ze brengen het alleen niet naar buiten. Dat moet veranderen. Valkering heeft 

een zeer helder boek geschreven over zijn ervaringen en het is te hopen dat vele anderen zullen 

volgen. Een roze revolutie is in gang gezet. 
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(Recensie) Harald Buskop en Leo Dalhuis (red.), Sprekend Verleden. HAVO/VWO 3 Leerboek. 

Geschiedenis Onderbouw (WalburgPers Educatief, 6e druk 2018). ISBN 9789462490697, 192 

pp. €56,50. 

Mark Beumer 

 

WalburgPers Educatief is bezig met 

een herziene druk van Sprekend 

Verleden en wat is dit enorm fraai 

geworden. De groenblauwe kleuren bij 

de vorige editie uit 2012 waren ook al 

een esthetische vernieuwing, maar nu 

oogt het nog sjieker. 

 

Dit deel voor havo/vwo 3 kent zes 

hoofdstukken met persoons- en 

trefwoordenregister en achterin een 

enorme tijdslijn. 

 

Sprekend Verleden is samen met 

Feniks de top binnen de 

geschiedenismethoden. Sprekend 

Verleden staat al jaren bekend als een 

zeer goede methode, doordat de 

inhoud zeer gedetailleerd is en er veel 

aandacht is voor subthema’s. 

 

De inhoud is als volgt: hoofdstuk 1 

behandelt de Eerste Wereldoorlog met 

een accent op democratie en fascisme. 

Dit wordt direct gevolgd door 

hoofdstuk 2 over de Tweede Wereldoorlog. Hierna volgt het derde hoofdstuk over de Koude 

Oorlog, waarna verzuiling en de verzorgingsstaat in Nederland centraal staan in het vierde 

hoofdstuk. Hoofdstuk 5 en 6 zijn gereserveerd voor kolonisatie en dekolonisatie met een 

specificatie over Nederland en zijn koloniën. Hiermee is dit boek zeer belangrijk voor het 

Centraal Schriftelijk Examen, aangezien deze thema’s dit schooljaar nog actueel zijn. In 2021 

komt er een nieuw examen met nieuwe thema’s. 

 

Hoofdstuk 1 ‘De Eerste Wereldoorlog: democratie en fascisme’ kent vier paragrafen. Op pagina 

11 wordt de leerling direct geconfronteerd met de historische vaardigheid periodiseren. Er 

wordt uitgelegd waarom tijdvak 9 De Tijd van Wereldoorlogen tussen 1900 en 1950 is 

afgebakend. Begrippen als Belle Epoque en interbellum worden direct aan de leerling kenbaar 

gemaakt. Daaronder staat een overzichtelijke kaart die Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog 

weergeeft. In paragraaf 1.1 staat de oorlogsvoering in de 18e en 19e eeuw centraal, waardoor de 

leerling begrijpt welke zaken er zoals speelden in de aanloop naar 1914. Hierin staan het grote 

belang van economie, technologie, leiderschap en publieke opinie centraal. Van belang is dat 

leerlingen deze zaken aan elkaar kunnen verbinden. Voor oorlog is veel geld nodig, goed 

werkende wapens, een leider die moed inspreekt en samenbindend is, maar die ook steeds meer 
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tegenspraak krijgt van steeds mondiger wordende burger. Daaronder is een kader weggelegd 

voor de rol van het Rode Kruis. Onlangs is hier bij Balans een boek over verschenen.1  

 

In paragraaf 1.2 ‘De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)’ wordt op pagina 13 over de directe 

aanleiding van de ‘Grote Oorlog verhaalt’, namelijk de moordaanslag op de Oostenrijks-

Hongaarse kroonprins Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie Chotek door de Servische 

nationalist Gavrilo Princip. Hierna volgde een domino-effect, waarbij diverse landen elkaar 

opzochten in bondgenootschappen en elkaar de oorlog verklaarden. Uiteindelijk stonden de 

Geallieerden (Servië, Rusland, Frankrijk, Marokko, Algerije, Tunesië, Ierland, Groot-

Brittannië) tegenover de Centralen (Oostenrijk-Hongarije, Oost-Pruisen en Duitsland). 

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het nationalisme in de Europese staten. Onder worden de 

leerlingen gevraagd op basis van een spotprent op zoek te gaan naar de oorzaken van de Eerste 

Wereldoorlog. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de veranderende oorlogsvoering, 

zoals geweren, mitrailleurs en kanonnen, met chemische wapens als nieuwe vorm. Verder 

werden voor het eerst tanks gebruikt. Vrachtwagens waren verder van groot nut voor de aan- 

en afvoer van wapens, voedsel en materieel. Een ander belangrijk aandachtspunt is het feit dat 

er loopgraven werden gebruikt, waarin soldaten zich konden verschansen. Andere zaken van 

aandacht zijn de toename van propaganda, de betere medische zorg voor soldaten, waarna er 

uitgebreid aandacht wordt besteed aan de totaliteit en gevolgen van deze oorlog, namelijk dat 

Duitsland uiteindelijk de schuld kreeg.  

 

Paragraaf 1.3 ‘Democratie maakt plaats voor fascisme’ richt zich uitgebreid op het ontstaan van 

het fascisme in Italië onder Mussolini, met een kleine verwijzing naar het Romeinse Rijk, waar 

het Latijnse fasces een ‘bundel twijgjes’ betekende. Daarna volgt een gedetailleerde 

opsomming van de kenmerken, namelijk waar dit isme tegen is, nationalistisch is, ongelijkheid 

bevordert, het leiderschapsbeginsel kent, liever gevoel dan verstand, geweld verheerlijkt en de 

vrouw als ondergeschikt aan de man ziet. Hier is echter een paart kader voor ingeruimd. Hierna 

volgen aparte kenmerken, zoals het idee van raszuiverheid en leefruimte voor het Duitse volk. 

De paragraaf vervolgt met de vervanging van democratie voor fascisme en springt al snel van 

1918 naar de economische crisis van 1929 en daarna de NSDAP, de partij van Hitler. 

Vervolgens komen de succesfactoren van het nationaalsocialisme ofwel fascisme aan bod: 

zwakke plekken binnen de Weimarrepubliek, het optreden van de nazi’s, het machtsvertoon 

van de NSDAP en het zondebokfenomeen waar de Joden slachtoffer van zouden worden in de 

Tweede Wereldoorlog. Hiermee zitten wij dan al ruim in het interbellum met de verkiezing van 

Hitler tot Rijkskanselier in 1933, die van Duitsland een eenpartijstaat maakte en een Derde 

Keizerrijk wilder stichten. Belangrijke zaken om dit te verwerkelijken waren de 

oorlogsvoorbereiding van industrie en landbouw, de ‘Gelijkschakeling’ van het volk op diverse 

niveaus, de introductie van de SS als terreurorganisatie en uiteindelijk de Jodenvervolging.  

 

In paragraaf 1.4 ‘Verzet in Duitsland’ wordt duidelijk dat niet iedereen een voorstander was 

van deze nieuwe politiek. Tegenstanders werden opgesloten in concentratiekampen, zoals 

Dachau, Mauthausen en Buchenwald die voor de oorlog berucht waren. Behalve politieke 

tegenstanders werden ook mensen met een strafblad, homoseksuelen, zwervers en zigeuners 

opgesloten. Vervolgens wordt het moeilijke verzet tegen de nazi’s aangehaald. Immers waren 

veel mensen op hand van Hitler en vond er op grote schaal accommodatie plaats. Er was vooral 

verzet onder de socialisten en communisten, maar ook in liberale, conservatieve en kerkelijke 

kringen kwam er na enige tijd verzet. 

 

                                                           
1 Ad van Liempt en Margot van Kooten, Hier om te helpen: 150 jaar Nederlandse Rode Kruis (Uitgeverij Balans 

2017). 
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Na deze paragrafen volgen er diverse themata als de Olympische Spelen in 1936, de vraag of 

de nazi’s legaal aan de macht kwamen en wordt er afgesloten met allerlei opdrachten die het 

historisch denken bevorderen, met onder andere spotprenten. 

 

Hierna vervolgt het boek met hoofdstuk 2 ‘De Tweede Wereldoorlog’, waarbij wordt ingegaan 

op het concept ‘Tweede Wereldoorlog’ en de periodisering. Zo begint de Tweede Wereldoorlog 

overal anders. Daarnaast is er aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in films, waardoor de 

leerling de diverse visies van filmmakers leren kennen. Paragraaf 2.1 ‘De oorzaken van de 

Tweede Wereldoorlog’ start met de jaren 30 om te onderzoeken hoe deze oorlog tot stand is 

gekomen. Met name de jaren 1935, 1936, 1938 komen als eerste aanbod, waarna het Verdrag 

van Versailles uit 1919 wordt bekritiseerd. Hiermee zitten we nog steeds in het interbellum. 

Doordat diverse landen de bepalingen goedkeurden, ontstond er een groot wantrouwen, iets dat 

in de Eerste Wereldoorlog al speelde. Daarna volgt het militaire verloop van de Tweede 

Wereldoorlog vanuit cartografisch perspectief. Paragraaf 2.2 ‘De Tweede Wereldoorlog: 

veranderingen in de oorlogsvoering’ kijkt naar het wapengebruik, zoals gifgaswapens, tanks en 

vliegtuigen als inzet, maar bespreekt ook nieuwe wapens als sonar, radar en onderzeeboten. Er 

wordt met name een grote rol aan het vliegtuig toegekend. Ook hier komen propaganda en 

censuur ruimschoots aan bod, waarbij een apart kader voor het effect van propaganda. En ook 

hier is aandacht voor de medische zorg en de meer ‘totale’ oorlog. In een kader wordt apart 

aandacht besteed aan de rol van muziek. Paragraaf 2.3 ‘Ook oude kenmerken in de 

oorlogsvoering’ komen aan bod als industriële productie in verband met de wapenindustrie. Op 

pagina 47 wordt aandacht besteed aan Neurenberg, het eerste oorlogstribunaal. In paragraaf 2.4 

‘Nederland onder Duitse bezetting’ wordt uitgebreid stilgestaan bij Nederland in de jaren 1940-

1945, waarbij Nederland niet meer neutraal was, maar veroverd. In het begin werden de 

Nederlanders als ‘Brüder’ aangemerkt, maar later moest Nederland in dienst staan van Hitler. 

Hier was ook sprake van collaboratie, zoals de politieke partij NSB en begon ook hier langzaam 

de Jodenvervolging. Pas in 1943 groeide het verzet tegen de Duitsers, maar veel mensen 

vertoonden accommodatie. Anne Frank speelt hier natuurlijk een sleutelrol met haar dagboek, 

dat als uitstekend materiaal voor de les geldt. 2.5 ‘Gevolgen van de Tweede Wereldoorlog’ sluit 

het hoofdstuk af met de vervolging van de nazi’s, de veranderende plaats van Nederland in de 

wereld alsook het probleem van dekolonisatie. Tevens komen de memory studies hierop in de 

aandacht, want hoe werd deze oorlog nu herinnerd op persoonlijk en nationaal niveau. Hierna 

volgen weer themata als film en propaganda en diverse opdrachten die gericht zijn op het 

historische denken. 

 

In het kielzog van de Tweede Wereldoorlog vervolgt Sprekend Verleden met hoofdstuk3 over 

de Koude Oorlog, waarbij ten eerste het begrip wordt verklaard en de angst voor het Rode 

Gevaar wordt uitgelegd. De spanningen tussen Amerika en Rusland worden direct 

medegedeeld. Op pagina 70 wordt eerst de organisatie van de Verenigde Naties beschreven met 

aandacht voor de Veiligheidsraad, Algemene Vergadering en het Internationaal Hof van 

Justitie. Daarna volgt 3.1 ‘Oprichting en optreden van de Verenigde Naties’ waarbij doel, 

werkzaamheid en discussie worden besproken. Hierbij kan de actualiteit rondom Trump mooi 

worden meegenomen. Daarna wordt de splitsing van Duitsland in 3.2 ‘Duitsland verdeeld 

tijdens de Koude Oorlog’ beschreven, met aandacht voor DDR en BRD, waarbij de Val van de 

Muur in 1989 de paragraaf afsluit. In 3.3 ‘De blokvorming in Oost en West’ staan de 

invloedssferen centraal, namelijk kapitalisme versus communisme, verbeeld in de NAVO en 

het Warschaupact, maar ook politieke maatregelen als Trumanleer, Marshallplan en het beleid 

van Stalin in het Oost-Europa. Dit wordt vervolgd met een apart kader rondom Russisch geweld 

in Oost-Europa, zoals de Hongaarse Opstand in 1956 en de Praagse Lente uit 1968. De vierde 

paragraaf ‘Conflicten en oorlogen’ springt dan weer terug naar de Blokkade van Berlijn uit 
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1948-1949, de Korea-oorlog (1950-1953) die misschien binnenkort afgelopen is, wederom de 

Berlijnse Muur uit 1961, de Cubacrisis uit 1962 en de Vietnamoorlog uit 1960-1975. Het einde 

van de Koude Oorlog staat centraal in 3.5 met daarbij aandacht voor het verminderde 

vertrouwen in het communisme met Gorbatsjov in het middelpunt. Echter is er ook nog 

aandacht voor Tsjechoslowakije en Roemenië, waar de dictators Ceausescu en zijn vrouw Elena 

voor het oog van de camera werden geëxecuteerd. De paragraaf sluit af met de overgebleven 

tegenstellingen. Hierna volgt een overzicht van de staatsinrichting van de Europese Unie, 

gevolgd door de zesde paragraaf, waarin de economische samenwerking in Europa centraal 

staat, vanaf de EGKS uit 1951, de EG en EEG tot uiteindelijk de EU. Tevens staat het probleem 

van de grootte en de bevoegdheden centraal. Deze paragrafen worden vervolgd door aparte 

thema’s als de macht van de Verenigde Naties, de opstand in Hongarije van 1956 en diverse 

opdrachten. 

 

Dan volgt hoofdstuk 4 ‘Nederland: verzuild en verzorgd’ met de moderne geschiedenis, waarin 

de verzorgingsstaat en verzuiling centraal staan. Wederom worden de leerlingen geconfronteerd 

met het probleem van periodisering. Paragraaf 4.1 ‘Nederland verzuilt’ beschrijft de 

verschillende zuilen als katholieke, protestanten en socialisten en waarom zij een eigen zuil 

willen en hoe zij samenwerken met elkaar op politiek vlak. Ook op het gebied van de media als 

radio, televisie en kranten wordt de verzuiling gedetailleerd uitgewerkt. Paragraaf 4.2 ‘Deels 

Ontzuiling maar ook nieuwe Verzuiling’ kijkt naar verval en vernieuwing met hoofdletters. 

Ontzuiling trad vanaf de jaren 60 op, maar ondanks dit proces bleef verzuiling bestaan. Toch 

zien wij aftakeling van macht, bijvoorbeeld van de kerken. Ook trouw aan politieke partijen en 

leiders nemen af, waarbij de televisie alle zuilen doorbreekt. Hierbij is aandacht voor Pim 

Fortuyn die in 2002 werd doodgeschoten. Ook is er aandacht voor het referendum. Vervolgens 

is er aandacht voor emancipatie als MVM en Dolle mina en vervolgt het boek met 4.3 

‘Werkgevers, werknemers en de overheid’. Deze nieuwe paragraaf bespreekt het 

harmoniemodel tegenover het conflictmodel, waarin vakbonden een cruciale rol speelden om 

de positie van arbeiders te verbeteren. Hier is ook aandacht voor het vaak genegeerde Akkoord 

van Wassenaar uit 1982, waarin de vakbonden loonmatiging aanvaardden in ruil voor 

arbeidsduurverkorting. Paragraaf 4.4 ‘Uitbreiding en inperking van de verzorgingsstaat’ kijkt 

naar het ontstaan van sociale zekerheid en verzorgingsstaat met aandacht voor de belangrijkste 

wetten en de positie van de politieke partijen hierin. 4.5 bespreekt de actuele kwestie van de 

komst van migranten vanaf de 17e eeuw tot heden met aandacht voor Indonesiërs, Molukkers, 

Hongaren, Turken, Marokkanen en Surinamers tot uit de hele wereld. Leerlingen kunnen hier 

mooi over discussiëren. Zie ook het boek van Leo & Jan Lucassen, Vijf eeuwen migratie. Een 

verhaal van winnaars en verliezers (Atlas Contact 2018) voor een goed onderbouwde 

achtergrond voor. Hierna komen er themata over het hoe en waarom van verzuiling, gevolgd 

door diverse opdrachten. 

 

Hoofdstuk 5 ‘Kolonisatie en dekolonisatie’ verhaalt over de kolonisatie en dekolonisering op 

mondiaal niveau, waarbij Willem van Oranje als vrijheidsstrijder wordt aangehaald. 5.1 ‘Wat 

verandert er door de kolonisatie’ kijkt naar de gevolgen, met name op industrieel en 

verkeerskundig niveau, zoals de aanleg van spoorlijnen en de groei van havensteden. In een 

apart kader op pagina 125 wordt gevraagd hoe Afrikanen slaaf werden. Verder wordt er 

gesproken over de veranderde samenstelling sinds de Ontdekkingsreizen, waarbij blanken hun 

ziekten meenamen overzee. Daarnaast is er aandacht voor de wisselwerking tussen het 

christendom en de Afrikaanse rituelen. Vervolgens worden de politieke gevolgen uiteengezet, 

waarbij Afrika en Azië voorop staan, zoals het ontstaan van de factorijen. Paragraaf 5.2 

‘Waardoor wordt de dekolonisatie bevorderd’ richt zich op interne en externe factoren, 

waardoor de dekolonisatie is gegroeid. Een van deze oorzaken is het ontstaan van het 
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nationalisme. Andere oorzaken zijn het West-Europese onderwijs en de koloniale 

onderdrukking (intern) alsook de verschuiving van machtscentra, dekolonisatie in Azië en 

Afrika en het groeiende inzicht dat het kolonialisme teneinde is. Op pagina 131 wordt het 

voorbeeld van Latijns-Amerika uitgefilterd.2 De paragraaf eindigt met het verval van Spaans-

Amerika en het ontstaan van Brazilië. Paragraaf 5.4 vervolgt met het ontstaan van nationale 

staten in het Midden-Oosten, waarbij het Ottomaanse Rijk maar heel kort besproken wordt, 

gevolgd door een beschrijving van de Eerste Wereldoorlog als directe oorzaak, waarna de 

auteurs zich richten op Atatürk die van Turkije een moderne staat maakte met een scheiding 

tussen politiek en religie. Het Ottomaanse of Osmaanse Rijk komt vooral in het aparte kader op 

pagina 134 tot uiting. Ik mis hier echter de nog steeds genegeerde Nederlandse diplomaat 

Jacobus Colyer (1657-1725) die de Vrede van Karlowitz in 1699 bewerkstelligde.3 Op pagina 

136 wordt vervolgens Marokko gedetailleerd uitgediept. Op pagina 137 wordt op halve pagina 

aandacht besteed aan moslimfundamentalisme. Dat had veel uitgebreider gemogen, gezien de 

actualiteit. In 5.5 wordt de onafhankelijkheid van Zuid-Afrika besproken vanaf de tweede helft 

van de 20e eeuw. Nigeria, Zimbabwe, Kenia en Belgisch Congo zijn landen die aan bod komen. 

5.6 vervolgt met India, China en Japan vanaf de 19e eeuw. Men begint met Brits-Indië, waarbij 

Mahatma Gandhi een belangrijke rol speelde in geweldloos verzet. Uiteindelijk ontstond India. 

Daarna wordt China van Mao Zedong besproken met zijn Culturele Revolutie (1966) en wordt 

afgesloten met Azië. Het hoofdstuk wordt afgesloten met gedetailleerde informatie over 

imperialisme, geïllustreerd met vele foto’s en spotprenten. Ik mis hier Nelson Mandela die een 

zeer belangrijke rol speelde in Zuid-Afrika. 

 

Het boek wordt afgesloten met hoofdstuk 6 ‘Nederland en zijn koloniën’ en kan als vervolg op 

hoofdstuk 5 gezien worden. Direct wordt teruggeblikt op de kolonisatie van Nederlands-Indië 

alsook de dekolonisatie. Paragraaf 6.1 ‘Indonesië’ kijkt als eerste naar Indonesië zelf, specifiek 

de natuur en de mensen alsook de godsdienst, eerst Winti en later islam. Ook de sociale 

gelaagdheid komt aan bod, gevolgd door de kolonisatie door de VOC, waarbij Nederland tussen 

1830 en 18970 het land uitbuitte door middel van het Cultuurstelsel. Na de afschaffing 

vertoonde Nederland een vreemd gedrag met de Ethische Politiek uit 1900, waarbij men 

zogenaamd een ereschuld aan Indonesië moest vereffenen door hen uit de ‘primitieve sfeer’ te 

halen en hen naar Nederlands voorbeeld te beschaven. Positieve gevolgen waren bijvoorbeeld 

de verbetering van de gezondheidszorg. Hierna komt het Indonesisch verzet uitgebreid aan de 

orde dat door Van Heutsz met veel geweld werd onderdrukt. Nog steeds wordt gediscussieerd 

of Van Heutsz een held of schurk was. Tevens is er veel aandacht voor de Nederlandse pogingen 

het gezag te herstellen. 6.2 vervolgt met Suriname, waarbij eerst kort wordt teruggeblikt naar 

de oorspronkelijk bewoners, voordat de Nederlandse overheersing ter sprake komt. De rest van 

paragraaf staat in teken van de Surinaamse slavernij, de komst van de Hindoestanen en de 

Surinaamse onafhankelijkheid. Tenslotte wordt de relatie tussen Suriname en Latijns-Amerika. 

Paragraaf 6.3 heet ‘Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten’, waarbij de 

Nederlandse Antillen worden besproken die heden nog steeds onderdeel zijn van het Koninkrijk 

der Nederlanden. Hier heeft de slavernij een minder aandeel ten opzichte van economische 

voor- en nadelen. 6.4 behandelt Zuid-Afrika met aandacht voor de verdrijving van de Khoisan, 

de Boerenoorlogen, introductie en verzet tegen de Apartheid met nu wel Nelson Mandela als 

voorman, nationale held en uiteindelijk president van Zuid-Afrika. Deze paragrafen worden 

vervolgd met themata over bioscoop en werkelijkheid en diverse opdrachten. 

 

                                                           
2 Zie Hans Vogel, De geschiedenis van Latijns-Amerika (Het Spectrum 2002). 
3 Zie M. Beumer, Jacobus Colyer en de Vrede van Karlowitz (1699) in: Kleio-Historia, nr. 1. (2015) 19-24. 
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Concluderend is deze nieuwe druk zeer inhoudelijk en kan zelfs in de bovenbouw gebruikt 

worden, maar ook bijvoorbeeld als achtergrond voor havo 2 waar als het goed is minder details 

worden aangereikt. De stof is helder omschreven, gedetailleerd met veel foto’s, kaarten en 

spotprenten. De historische vaardigheden komen meer dan voldoende aan bod. Hiermee is dit 

een boek dat men gewoon vast moet aanschaffen. Hier heb je altijd wat aan, ook na je schooltijd. 
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(Recensie) Stefan Blommaert. De eeuw van Xi. Hoe China onze toekomst bepaalt (Uitgeverij 

Polis 2019). ISBN 978-94-6310-339-8, 304 pp. €22,50. 

Jef Abbeel 

 

Xi is ‘in’. Het boek van Dams is pas op de 

markt, nu komt dit van VRT-journalist 

Blommaert. Hij verbleef in Beijing vanaf 

het aantreden van Xi in november 2012 tot 

2014.  

Blommaert wil een aantal negatieve 

vooroordelen counteren, maar begint wel 

met het autoritaire systeem, de repressie 

van dissidenten, het gebrek aan vrijheden. 

Xi is in die 6 jaar steeds machtiger 

geworden door in de luwte te werken, de 

juiste connecties te hebben en geen fouten 

te maken. Nu is hij levenslang partijleider, 

president en legerleider.  

Het boek begint eigenlijk in 1989, toen 

Blommaert er voor het eerst was en de sfeer 

op Tiananmen meemaakte in mei. Helaas 

was hij er niet meer op 4 juni, toen de tanks 

‘enkele honderden’/mogelijk tienduizend 

studenten doodreden, deels op het plein, 

grotendeels in de aanpalende straten (p. 31, 

34). 25 jaar later, in 2014, kon hij Wu’er 

Kaixi interviewen, de nummer 2 van de 

gezochte leiders, die aanklaagt dat de 

overheid nu meer geld besteedt aan de 

onderdrukking van het eigen volk dan aan 

defensie en dat de westerse landen de 

dissidenten hebben verraden. Blommaert vertelt ook over Nobelprijswinnaar Liu Xiabo, die in 

2008-2009 elf jaar cel kreeg voor zijn ‘Charter 08’, een oproep voor meer vrijheden en die in 

2017 overleed aan kanker. 

 

We krijgen ook voorbeelden van de campagne tegen corruptie, de omvang ervan (60 miljard 

euro per jaar, p. 48) en de resultaten: op vijf jaar tijd verloren 1,4 miljoen ambtenaren, ook 

toppers zoals de voorzitter van Interpol, hun job.  Echte verkiezingen zijn er niet, tenzij voor 

gemeenteraden in dorpen en kleine stadjes. En zelfs dan bepaalt de partij tussen welke 1 à 2 

kandidaten men mag kiezen (p. 52). En in elke werkplek zit een partijcel, die alles controleert 

(p.53). Vele Chinezen beschouwen democratie als iets buitenlands, dat niet verenigbaar is met 

hun cultuur. Maar ze betogen, staken en protesteren wel tegen wantoestanden, onteigeningen, 

vervuiling en corruptie. Jaarlijks zijn er zo 200.000 ‘massa-incidenten’ en dat aantal groeit. En 

tienduizenden sturen petities naar het ‘Staatsbureau voor Brieven en Bezoeken’.  

 

Het hoofdstuk over pers, internet en censuur bevat veel bekende zaken, maar in de praktijk is 

het soms nog erger dan wij beseffen: Blommaert kreeg een lijst verbodsregels, werd geregeld 

gehinderd en afgeluisterd door de geheime dienst en door buurtcomités van de partij die alles 

controleren. Journalisten worden soms geslagen en mishandeld. En deze fenomenen zijn 

verergerd tijdens Xi. Artikels over verrijking door de elite leiden soms tot uitzetting uit China. 
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Voor de 200.000 Chinese journalisten zijn de regels nog strenger: zij moeten de ideologie van 

Xi met enthousiasme verspreiden. China staat op nummer 176 van de wereld voor persvrijheid, 

Noord-Korea op 180. De partij bepaalt welk nieuws in de krant, op de radio, op tv en op het 

internet mag komen. Alleen al in 2017 zijn 130.000 websites geblokkeerd door de grootste 

Firewall ter wereld met 2 miljoen medewerkers, dus niet enkel Facebook, Google en Twitter. 

En ook deze controle wordt elk jaar strenger. Ai Weiwei kon erover meespreken: 18 camera’s 

bewaakten zijn huis. Sinds 2017 woont hij in Duitsland en in 2018 is zijn atelier door bulldozers 

vernietigd (p. 89). 

 

Hoofdstuk 3 gaat over de 55 erkende minderheden. Tibet is de bekendste ‘autonome regio’, 

maar journalisten raken er moeilijk binnen sinds de laatste opstand tegen de ingeweken Han-

Chinezen in maart 2008. Al meer dan 150 Tibetanen hebben zichzelf in brand gestoken als 

protest tegen de Chinese overheersing, die veel materiële verbetering brengt, maar niet meer 

welzijn. De dalai lama zegt nu dat Tibet bij China wil blijven, maar met meer autonomie en 

meer respect voor de cultuur.  Xinjiang, 56 keer België, maar vooral woestijn, is wel 

toegankelijk, met vele controles. De Oeigoeren zijn er met 45%, de overheersende Han-

Chinezen met 40%. Helaas plegen de Oeigoeren geregeld aanslagen, vooral de 

radicaalislamitische die verbonden zijn met Al Qaida.  In juli 2009 vielen er bijna 200 doden 

en ruim 1.700 gewonden bij rellen tussen Oeigoeren en Chinezen. In 2013 pleegden Oeigoeren 

een aanslag op Tiananmen met een bomauto. Blommaert vermeldt niet dat ze sindsdien 

verplicht met een gps van Beidou (Chinees navigatiesysteem) rijden, die de auto doet stilvallen 

als hij een Chinese stad nadert.  Het buitenlands toerisme is bijna verdwenen, wat een ramp is 

voor de Oeigoerse verkopers. En Chinese bedrijven nemen er geen Oeigoeren in dienst.  Met 

de 53 andere minderheden heeft men geen enkele last. Ze wonen vooral in het zuiden, het record 

is voor de provincie Yunnan met 25. Ze zorgen voor folklore en leven grotendeels van toeristen.  

Dan zijn er nog de twee ‘Speciale Administratieve Regio’s’, Hongkong en Macao. Daar is het 

internet vrij en zijn er betrouwbare kranten. Maar Beijing bemoeit zich steeds meer met de 

keuze van de eerste minister en met het onderwijs. In 2047 eindigen hun vrijheden.  

 

Hoofdstuk 4 gaat over geloof en bijgeloof: de jaarlijkse schoonmaak van de graven, de drie 

godsdiensten of levensbeschouwingen confucianisme, taoïsme en boeddhisme. Ze vullen de 

leegte die ontstaan is door de geldzucht. Bij de islamieten zijn er ook vreedzame: de Hui, o.a. 

in Xi’an; zij worden dan ook met rust gelaten. Over de christelijke kerken zegt Blommaert dat 

de communistische overheid het hen niet makkelijk maakte in 1949 e.v. Dat is wel een 

eufemisme voor uitmoorden en verjagen van priesters, o.a. onze scheutisten. De laatste jaren 

gaat het beter, maar de overheid verwijdert geregeld nog kruisen en laat kerken afbreken met 

bulldozers. Dit is een gevolg van de zeer snelle groei van de protestantse en katholieke kerk. 

De CPC beschouwt hen als concurrenten. Maar ze pakt hen niet zo hard meer aan als de 

miljoenen Falun Gongers in de jaren ’90. En in 2018 is er ook een historisch akkoord gesloten 

met het Vaticaan over de benoeming van bisschoppen. Er volgt ook een leuk lijstje van de 

vormen van bijgeloof.  

 

De hoofdstukken 5 en 6 beschrijven het economisch wonder en de ontsporingen: spooksteden 

met lege appartementsblokken, snelwegen voor het verkeer dat er over 20 jaar zal komen. China 

heeft tussen 2011 en 2013 meer cement verbruikt dan de VSA in heel de 20° eeuw. De Chinese 

schuldenberg bedraagt 300% van het BBP (de Belgische 106; p. 143).  De grote ommekeer 

begon dus met Deng in 1978 toen alle Chinezen even arm waren, hij viel stil in 1989, hernam 

weer vanaf 1992, vooral in het tot dan verwaarloosde Shanghai, dat de commerciële hoofdstad 

werd. En in Shenzhen, dat het Chinese Silicon Valley werd met o.a. DJI en Huawei (Chwà-wèj 

uitgesproken). Nu betalen veel meer Chinezen met hun smartphone dan wij en de e-commerce 
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steeg van 70 miljard $ in 2010 naar 1 biljoen $ in 2017. Tegen 2025 wil China 70% van zijn 

producten met eigen kennis ontwikkelen (p.164). Blommaert concludeert daar niet uit dat vele 

westerse bedrijven dan overbodig zullen zijn. Huaxi is het rijkste dorp van China, met een 

omzet van 6,5 miljard euro per jaar voor 2.000 inwoners (p. 165-167). Behalve fabriekjes, 

hebben ze een park met nagemaakte architectuur: de Grote Muur, Eiffeltoren, etc. Tegelijk telt 

China nog 50 miljoen echte armen, vooral boeren die 20 cent per uur verdienen en arbeiders 

die in de steden werken voor €300 à 400 per maand en daar tegelijk hun ‘hukou’ verliezen: 

sociale rechten op onderwijs, medische zorg, pensioen (p. 173). Jaarlijks verliezen 3 miljoen 

boeren hun stukje grond doordat de lokale overheid hem verkoopt aan bouwpromotoren. En de 

boeren produceren nu al niet genoeg om 1,35 miljard mensen te voeden: China is de grootste 

importeur van landbouwproducten ter wereld, zelfs van rijst. Vele rijstveldjes zijn verlaten of 

vernield voor de bouw van wegen en woningen. Anderzijds zijn sommige boeren wel snel rijk 

geworden als eigenaars van mijnen. Ze etaleren die rijkdom zonder enige smaak en ze 

vergokken miljoenen in Macao, de grootste gokstad ter wereld, 5 keer zo groot als Las Vegas. 

Rijke Chinezen kopen 33 tot 50% van alle luxeproducten ter wereld: peperdure auto’s, horloges 

etc. (p. 180-184). Blommaert schat het aantal miljardairs op 370 (p. 184), maar andere bronnen 

spreken van 620, onder wie 29% vrouwen. Tegelijk leven vele Chinezen met 2 of meer in een 

kamertje van 2,5 op 3 m, waarvoor ze dan nog de helft van hun inkomen (€400) als huur moeten 

betalen. China behoort tot de meest ongelijke landen ter wereld. De middenklasse groeit wel 

snel: van 0% in 1980 naar 25% nu (p. 187-188).  

Uiteraard komt het milieu ook ter sprake. De hoeveelheid fijnstof is (of was in 2013) vaak nog 

veel te hoog, vooral in de winter. Dan zie je wel mensen met mondmaskers, die je in de zomer 

weinig of niet meer ziet. De hevige smog van januari 2013 vormde een definitief keerpunt: 

wegens het groeiend ongenoegen bij de bevolking verklaarde de regering de oorlog aan de 

vervuiling. Grote oorzaken waren de vele steenkoolmijnen en ook de 6 miljoen auto’s in 

Beijing; in 1999 waren dat nog 6 miljoen fietsen. Sinds 2015 produceert China meer duurzame 

energie (zon, wind) dan de VSA en de EU samen. De pollutie is in 4 jaar tijd al gedaald met 

32%. Behalve de lucht, is ook het water vervuild en op het platteland wordt het nog niet 

gezuiverd. En in de haven van Taizhou werden dagelijks tonnen elektrisch afval verwerkt, maar 

sinds 2018 verbiedt China wel de import van 24 soorten afval. Er zijn ook 300 ecocities gepland 

met zero-uitstoot. China is dus op weg van grootste vervuiler naar grootste vergroener.  

Blommaert vergeet dan nog te vermelden: de vele elektrische auto’s waarvoor het kenteken 

gratis is, terwijl dat voor een benzineauto 10.00 euro kost, een fortuin voor de meeste Chinezen; 

elke dag is er rijverbod voor minstens 20% van de auto’s en zij houden zich er ook aan; alle 

bromfietsen zijn verplicht elektrisch.  

 

Hoofdstuk 8 gaat over de Chinese geneeskunde op basis van acupunctuur, kruiden en yoga, die 

volgens de auteur al ontstond in de 2e eeuw n.Chr. Vele Chinezen gebruiken die kruiden nog 

altijd voor chronische ziektes. Soms komen er ook slangen en sterke alcohol bij. Maar de 

antirookcampagnes en zelfs het rookverbod kennen weinig succes bij de ruim 350 miljoen 

verslaafde kettingrokers. Daarbij horen zelfs 60% van de dokters: zij volgen het voorbeeld van 

Mao en Deng (p. 225). China is de grootste consument en producent van sigaretten: 42% van 

de wereldproductie. De staat vaart er wel bij en incasseert jaarlijks 80 miljard euro aan 

accijnzen. Drugs vormen een minder opvallend, maar even erg probleem. Het aantal officiële 

gebruikers steeg van 70.000 in 1999 naar 2,5 miljoen in 2017. En het reële aantal ligt helaas 

nog hoger. Wie betrapt wordt, vliegt voor enkele jaren naar een gesloten ontwenningscentrum, 

een soort werkkamp! De prestatiedrang ligt in Oost-Azië een stuk hoger dan hier. De stress 

bereikt zijn hoogtepunt bij het gaokao, het centraal eindexamen: dat bepaalt welke 50.000 van 

de 9 miljoen scholieren (of 6 per 1.000) naar een topuniversiteit mogen. Die stress leidt tot veel 

zelfmoorden. Aan de universiteit moeten ze een kamer van 3 op 5 m delen met 8 studenten. 
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Ook voor een job daarna is er veel concurrentie. En dan willen ze nog zo snel mogelijk een lief 

vinden. Met 52 jongens voor 48 meisjes is dat een groot probleem. Blommaert zegt dat 20 

miljoen jongens geen lief vinden; het cijfer 33 miljoen heb ik ook al gelezen. Op fysieke 

datingsites in parken en op pleintjes staan niet zijzelf, maar hun ouders of grootouders, met een 

foto en infobord. De jongens moeten veel geld, een auto en een flat bezitten om vlot een meisje 

te vinden.  De éénkindpolitiek was van toepassing van 1979 tot 2015. Sinds 2016 mogen ze een 

tweede kind hebben, maar dat gebeurt enkel bij de welgestelden. En de geboortecijfers zijn 

dramatisch: 17,86 miljoen baby’s in 2016; 17,23 in 2017; 15,23 in 2018 of een daling met 2,6 

miljoen in 2 jaar tijd (China Daily Global Weekly, 04.02.2019)! 

 

Dan volgen de spanningen met Japan over kleine eilandjes, de Diaoyu of Senkaku, maar die 

zijn wel omgeven door veel olie, gas, vis en koopvaardijroutes. Het leidde wel tot provocaties, 

een boycot en zelfs beschadiging van Japanse bedrijven. China claimt om dezelfde 

economische redenen nog meer stukken van de Zuid-Chinese Zee in territoriale wateren van 

Vietnam, Filippijnen, Brunei, Maleisië, Indonesië en Taiwan (p. 248).  Besluiten van het 

Arbitragehof in Den Haag legt China naast zich neer, het militariseert steeds meer stukken van 

die zee en bouwt er zijn leger verder uit. Het defensiebudget bedraagt 175 à 200 miljard $, een 

pak minder dan de VSA (716 $), maar veel meer dan de buurlanden. De toenemende 

economische superioriteit kan leiden tot het gevaarlijke ‘recht’ om baas te spelen (p. 255). 

Taiwan kan daar het eerste slachtoffer van worden. Sinds 1949 is het een aparte staat, maar 

slechts enkel kleine landjes erkennen het. Sinds 2008 zijn er wel rechtstreekse vluchten, maar 

de huidige democratische presidente Tsai Ing-wen wil de onafhankelijkheid behouden en dat 

tolereert China niet. China beperkt zich ook niet meer tot Azië: Afrika is een wingewest 

geworden, superioriteit in de ruimte is een volgend doel. En met soft power politiek wil het 

overal sympathie winnen: tv-programma’s, panda’s, Olympische Spelen van 2008 en de 

Winterspelen van 2022, Confucius-instituten, sponsoring van kunst en musea in Antwerpen, 

massale uitwisseling van studenten: 600.000 Chinese studenten studeren in het buitenland, 

500.000 buitenlandse in China (p. 267). Die soft power propaganda kost jaarlijks 10 miljard 

dollar (p. 268).  

 

Het boek eindigt met de bekende Nieuwe Zijderoute, een miljardenproject dat de Chinese 

havens moet verbinden met die van de andere werelddelen om de handel te bevorderen. Een 

maxi-Marshallplan, maar dan met leningen i.p.v. schenkingen. Het heet ook ‘One Belt, One 

Road’ of ‘Belt and Road Initiative’: Belt is dan de gordel over land, Road de route over zee. 

China zorgt voor betere wegen, spoorwegen, havens, luchthavens, pijpleidingen voor olie en 

gas, elektriciteitscentrales. Afrika is voor China belangrijk om zijn olie, goud, kobalt, uranium, 

koper, platina. De andere werelddelen hebben weer andere zaken te bieden.   Blommaert vertelt 

zijn ervaringen van 2015, toen hij de oude zijderoute per auto gedurende bijna 19.000 km 

verkende op de terugweg van Beijing naar België. Een ervaring en prestatie! Op die oude route 

van Xi’an naar Rome verhandelde men tussen 200 v.Chr. en 1453 n.Chr. via tussenpersonen 

behalve zijde ook parels, diamant, goud, zilver, specerijen, rabarber, medicijnen. En via die 

route belandde het boeddhisme en de islam in China. Deze laatste ook dankzij de slag bij de 

Talas (751 n.Chr.), waar Blommaert niets over zegt en waar de Arabieren met de hulp van de 

Tibetanen de Chinezen versloegen en van hen allerlei uitvindingen overnamen.  De nieuwe 

route maakt sommige landen zoals Sri Lanka wel zeer afhankelijk van China, dat zowel veel 

lof als kritiek krijgt. Kritiek is er ook op de bouw van vervuilende kolencentrales en op het feit 

dat de Chinezen vooral eigen volk inzetten als arbeiders i.p.v. de lokale mensen.  

 

In zijn nawoord zegt de schrijver ook dat China in tien jaar tijd al minstens 360 grote Europese 

bedrijven heeft overgenomen, o.a. de haven Piraeus, Club Med, Pirelli, Volvo. Dit laatste kwam 
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er weer bovenop, net zoals bij ons Delvaux, dankzij China. En Volvo bleef Zweeds.  Hij stipt 

ook nog aan dat de vrouwenrechten er op achteruit gaan in China: van nr. 57 in 2008 naar 100 

nu op 144 landen. Zij ontbreken totaal in de top van de partij. Niet bij de miljardairs: daar zijn 

ze met 29% (nvja).  De literatuurlijst is heel degelijk, overwegend Engelstalig, terwijl we in het 

Nederlands al lang uitstekende werken hebben: Jan van Oudheusden (geschiedenis), de 

kritische trilogie van Dikötter over het Mao-tijdperk, Sven Agten over het leven in China nu, 

Ties Dams (biografie van Xi). Dit laatste boek kon er moeilijk bij staan: het is pas uit. 

Blommaert geeft wel een degelijk, evenwichtig en kritisch beeld van China, waarin bijna alle 

aspecten aan bod komen. Hij heeft een vlotte schrijfstijl, duidelijke taal en een rijke 

woordenschat.  Enkele details: in het voorwoord bedankt hij de fotograaf, maar er staat geen 

enkele foto in het boek.  Een verklarend lijstje met begrippen zou nuttig zijn: nu moet je zelf 

onthouden wat de betekenis is van minzhu, shuang gui, stille lieden, laojia, fa, feng shui, 

chiangxin, hukoun tubao, junket, sheng nu, shenzou etc. Een kaartje met plaatsnamen zoals 

Bozhou en Khorgos zou niet overbodig zijn. Op p. 98 staat een drukfoutje(‘Oegjoeren’); idem 

op p. 242 (signaleren i.p.v. signalen). Hij gebruikt systematisch de naam Peking i.p.v. Beijing, 

wat natuurlijk mag. Hij geeft de indruk dat Tibet en Xinjiang in het verleden meestal of bijna 

altijd bij China hoorden, maar dat is genuanceerder: Tibet (p. 93-94) was zelden Chinees, wel 

lange tijd Mongools en Xinjiang (p. 96) was enkel Chinees van 640 tot 751 en vanaf 1750. De 

maritieme zijderoute situeert hij één keer in de 6e eeuw (274) i.p.v. de 15e (zoals hij terecht zegt 

op p. 285). En ze kwam nooit verder dan Mombasa in Kenia.  Samengevat: een goed en zeer 

leesbaar boek, voor een redelijke prijs. 
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(Review) Götz Aly, Europa tegen de Joden 1880-1945 (Verbum 1945). ISBN 9789493028050, 

440 pp. €29,95. 

Mark Beumer 

 

This book is the first ‘European’ study 

of anti-Semitism that paved the way 

for the Holocaust. 

 

The Holocaust cannot be explained 

solely from German history. In both 

Western and Eastern Europe, Jew-

hatred had taken off from 1880, fueled 

by nationalism and social crises. Götz 

Aly see how rivalry and envy, 

discrimination and pogroms in many 

places in Europe have played a role in 

deportation and became murder. For 

the first time, modern anti-Semitism is 

described as a friction phenomenon 

on the basis of a Pan-European view 

of the historical tendencies that 

culminated in the extensive murder of 

Jews in the Second World War. 

 

Götz Aly was awarded the 

Geschwister-Scholl-Preis 2018. The 

jury report stated: ‘In his recent book 

Europa tegen de Joden 1880-1945 he 

makes up the balance – on the basis of 

a well-documented and well-

documented, striking one about the 

conditions that the Holocaust may 

produce. He has a Europe-wide 

approach. Anti-Semitism came not just from a minority of fanatics driven by irrational hatred. 

For the displacement of Jews from social life were rational reasons – rational in the sense of to 

share from the material interests of those who benefited from the elimination of their 

competition. 

 

How could it happen that anti-Semitism increased throughout Europe from the end of the 19th 

century? It was, as Götz Aly describes, a time when new training and development opportunities 

arose in society that were seized by young Jewish minorities in particular. At the same time, 

the young national states, particularly in eastern Europe, sought ethnic homogeneity. Both 

factors led to increasing discrimination, persecution and violence against the Jews, from Greece 

to Hungary, and from Lithuania to Poland. When the German occupiers in the Second World 

War started eradicating the Jews, they were first responsible, but they often got the helping 

hand of the local population. The desire to establish national states and to make socio-political 

progress for the majority population, and ethnically define their own identity - all these factors 

are subject to an astute analysis, that shows how they made the Shoah possible. 
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The book is composed along two axes. The first is that of the recurring mechanism of hatred 

and envy of which Europe around the turn of the century. This is translated everywhere in 

discriminatory measures against Jews: curtailment of their participation in education through 

restrictive quotas or other impediments, the promulgation of study and professional bans and 

the selective use of taxes that hit Jews extra hard. With the shocking power of the repetition 

shows Europe against the Jews how during the interwar period governments and organized 

citizens taped again and again from the same keg. Fascinating to read is the recurring plea - 

before, during and after the two world wars - for a mandatory Sunday closing or the relocation 

of the weekly market to the Saturday at the Jewish middle class to take the wind out of the sails. 

In Poland and Romania allowed Jewish students to Medicate on a given moment only cut into 

Jewish bodies. The trend consisted Jews as much as possible to the margins of social life to 

banish and 'de-kill' the economy. Initiatives or support for these measures could be found in all 

sections of the society. Enemies found each other in their hatred against the Jews with the 

common denominator the advantage of marginalization and exclusion would yield. 

The second axis in Europe against the Jews is the chronology of fatal developments that 

together provide an explanation for the like widely supported hate propaganda, exclusion and 

violence European Jews fell prey from the end of the 19th century. The envy, the jealousy and 

bitterness towards the alleged social position of Jews played in this a big role, but Aly places 

these feelings of dissatisfaction over the rapid modernization and the uneven social increase in 

a broader sense explanatory framework. As a side note, it must be said that Aly of 

the historian Yuri Slezkine takes the position that Jews go through their ideals, the urge to 

improve their fate and adaptability have done particularly well in the 20th century as social 

climbers and winners of modernization. Besides the old one rural population and the new urban 

proletariat Jews work themselves up everywhere to the social top layer. A large part of the cause 

for the nevertheless getting adrift of the Jews in Europe, Aly explains the successful spread of 

nationalist ideologies already before the First World War Romanians, Poles, Greeks, 

Lithuanians, Ukrainians and also French and incite Germans to start thinking in terms of 

exclusion and purification. The next step is taken after the war when this same nationalism 

became the guiding principle in international policy. The national borders were rearranged to 

the door then on lock. Thus, those who were persecuted were cut off from their only one way 

out of hatred, expropriation and robbery. Romanization, lithuanization, hungaryization, 

Hellenization, polonization, czechization or, relatively late, arization - as Aly says - were 

variations on the same melody: explaining Jews to second-class citizens. Also, in communist 

Russia played this nationalistic discourse one increasingly important role: of entering 

identification papers with ethnic mention, the Russification and the hostile ideologies 

explaining Zionism and Social Democratic Bundism. 

 

In conclusion, this book enlightens the classic view of anti-Semitism in relation to the 

Endlösung and could also be used in history education, where currently one thred is woven 

from the 19th century and its -isms tot the First, Second and Cold War. The book nuances 

preconceptions or outmoded ideas about how Jew-hatred came into being in Europe and 

therefore provides a stronger historical way of thinking. Something that we can use very well 

today. 
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(Recensie) Wilfried Uitterhoeve, De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie (Vantilt 

2019). ISBN 9789460044113, 208 pp. €23,50. 

Mark Beumer 

 

In dit boek schetst Wilfried Uitterhoeve 

een uiterst gedetailleerd beeld over de 

aanloop, proces, verhoring en executie 

van Johan van Oldenbarnevelt (1547-

1619) naar aanleiding van zijn conflict 

met prins Maurits (1567-1625). 

 

In dit welbekende conflict staan de 

prins en de landsadvocaat (hierna pas 

raadpensionaris!) tegenover elkaar op 

politiek en religieus niveau. 

 

Van Oldenbarnevelt vertegenwoordigt 

Holland en heeft dus veel macht, en 

overschaduwt Maurits. Van 

Oldenbarnevelt vergrootte de rol van de 

Staten-Generaal en zorgde ervoor dat 

hier de grootste macht kwam te liggen. 

Er kwam echter nooit een geschreven 

staatsregeling, dat voor veel strijd 

zorgde. Maurits van Oranje werd als 

stadhouder aangesteld en werd 

legerleider in dienst van de gewesten 

van de Republiek, Pas tussen 1588-

1598 wordt hij als militair strateeg 

gezien, waardoor hij een eigen koers voer. Hierdoor kwam hij in conflict met Van 

Oldenbarnevelt. Dit conflict had tevens een sterk religieuze component. Van Oldenbarnevelt 

behoorde tot de Remonstranten (Arminianen/Rekkelijken), waar Maurits tot de 

Contraremonstranten (Gomaristen/Preciezen). Zij botsten op de vraag in hoeverre men invloed 

kon uitoefenen op de predestinatieleer. 

 

In 1609 werd met de Spanjaarden voor twaalf jaar een wapenstilstand gesloten. Tijdens het 

Twaalfjarig Bestand (1609-1621) raakten kwesties van geloof en politiek echter zo met elkaar 

verweven, dat partijen dachten dat alleen inperking van de vrijheid van de ander de Republiek 

zou redden. Dit Bestand ging zeer tegen de wens van Maurits in. Minder bedrijvigheid en 

toenemende werkloosheid brachten in 1616 onrust onder het gewone volk in de steden; onrust 

die zich tegen de regenten keerde. Oldenbarnevelt liet nu de Scherpe Resolutie (4 augustus 

1617) aannemen die de Hollandse steden het recht gaf om speciale troepen aan te monsteren, 

waardgelders geheten, die de orde in elke stad moesten handhaven, en trouw moesten zweren 

aan de stad die hen betaalden. Deze Resolutie bepaalde ook dat eenheden van het Staatse leger 

die onder toezicht van Holland stonden primair trouw verschuldigd te zijn aan de Provinciale 

Staten, in plaats van aan de Staten-Generaal. Stadhouder Maurits (1567-1625) voelde zich 

hierdoor gepasseerd en in zijn macht aangetast. Zijn sympathie voor de contraremonstranten 

nam toe. Hierdoor kreeg het conflict een grote politieke lading. Nu kwam de Staten-Generaal 

in actie. Een meerderheid van de Staten stond achter Maurits en drong aan tot het spoedig 

bijeenroepen van een nationale synode. De Staten-Generaal besloten daartoe in oktober 1617. 
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Maurits maakte van zijn bevoegdheid als stadhouder gebruik om nieuwe magistraatleden te 

benoemen. In steden met een remonstrantse meerderheid verving hij de remonstranten door 

contraremonstranten. Hierdoor zou hij afvaardiging voor de synode voornamelijk 

contraremonstrants zijn. In augustus 1618 liet hij onder andere Oldenbarnevelt en Hugo de 

Groot gevangen nemen. Uytenbogaert vluchtte naar Antwerpen. De Groot kreeg levenslang in 

Slot Loevestein. Om Oldenbarnevelt onschadelijk te maken, verving Maurits het Hof van 

Holland – dat de landsadvocaat zeker niet schuldig bevonden zou hebben – door een speciale 

Generaliteitsrechtbank. Pogingen van buitenlandse autoriteiten zoals prinses Louis de Coligny 

om gratie te verlenen, waren tevergeefs. Op 12 mei 1619 werd het doodsvonnis van 

Oldenbarnevelt uitgesproken. Op de ochtend van 13 mei werd hij op een schavot voor de 

Ridderzaal op het Haagse Binnenhof onthoofd. Vlak voor het vonnis op het Binnenhof riep Van 

Oldenbarnevelt: ‘Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben, ik heb oprecht en vroom 

gehandeld, als een goed patriot, en zo zal ik sterven’. 

 

Tot zover de bekende informatie. Uitterhoeve laat in zijn boek echter duidelijk zien hoe dit 

proces is verlopen en doet dat primair aan de hand van de verhoren die bewaard zijn gebleven. 

Op drie momenten werd Van Oldenbarnevelt verhoord, namelijk in november 1618, maart 1619 

en april 1619. De landsadvocaat was toen al 72 jaar. Hij moest op een rechte stoel zonder 

leuningen zitten en kon bij terugkomst in zijn cel zich laven aan een psalmenboek. Uit de 

verslagen van de verhoren blijkt dat men goed op de hoogte was van zijn internationale 

contacten en confronteerden hem daarmee. De landsadvocaat wist sommige vragen goed te 

omzeilen door te zwijgen, vervagingen of handelingen te reduceren tot minder ernstige feiten, 

maar alles altijd in het landsbelang. Hij werd beschuldigd van landverraad, wat hem diep raakte. 

Hij mocht tijdens de verhoren zelf geen notities maken en moest volledig op zijn geheugen 

vertrouwen. Hij zou een opstand tegen Maurits bekokstoofd hebben, waardoor hem 

majesteitsschennis ten laste werd gelegd. De meeste rechters waren sterk bevooroordeeld en 

zagen hem het liefst veroordeeld zien, al was de doodstraf niet gelijk de meest favoriete straf. 

De landsadvocaat besefte dat zijn bemoeienissen met de eerdergenoemde waardgelders cruciaal 

waren in zijn strafzaak, met name de afdanking van de waardgelders was een heikel punt. Bij 

het tweede punt kwam de religie ter sprake, met name de rol van de predestinatieleer. Hij wilde 

niet dat de gereformeerde kerk uiteen zou vallen in twee of meer richtingen, zodat alle andere 

gezindten sterker zouden worden. Ook de georganiseerde Nationale Synode viel niet goed, met 

name de te simpele voorstelling van zaken. De beschuldiging dat de landsadvocaat tegen een 

dergelijke synode zou zijn, wierp hij verre van zich. Met betrekking tot Maurits werd hem 

verweten dat hij zijn macht wilde beperken en dat hij zich zorgen maakte om de houding van 

de prins ten opzichte van de Remonstranten. Er waren geruchten over het vermeende streven 

naar soevereiniteit door de prins. Hard bewijs voor ondergraving van de prins ontbrak aan het 

einde van het verhoor nog steeds, maar de verdenking bestond nog steeds. Met betrekking tot 

landsverraad zou hij de vijand hebben omgekocht en zou hij zelf steekpenningen hebben 

aangenomen van Frankrijk. Ook hier was geen overtuigend bewijs voor te vinden. 

 

Uiteindelijk is hij schuldig bevonden en kreeg op aandringen van de prins de doodstraf door 

onthoofding. Hij mocht niemand zien en wilde zelf ook zijn vrouw en kinderen niet zien, omdat 

hij dacht dat dat hen nog meer verdriet zou doen. Wel schreef hij hen een brief. Hij eindigde 

met de woorden dat hij geen landverrader was en dat hij als patriot zou sterven. Nadat de beul 

zijn werk had gedaan, liet men het lichaam nog een paar dagen liggen. Wellicht ter afschrikking. 

Van Oldenbarnevelt wordt vaak de belangrijkste staatsman genoemd uit de Nederlandse 

geschiedenis. Na het lezen van dit boek en met name de verhoren en beschuldigingen is dat nog 

maar de vraag. Hoewel er geen overtuigend bewijs werd gevonden is meer dan duidelijk dat 

zijn relatie met Maurits rap verslechterde. Hij zag de prins waarschijnlijk als een nieuwe Julius 
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Caesar die alleen de macht wilde hebben. Aangezien de landsadvocaat zich hard maakte voor 

een democratisch bestuur, is het niet onwaarschijnlijk dat hij zijn zorgen hier en daar heeft geuit 

met alle gevolgen van dien. 

 

Door het boek van Uitterhoeve is er nu een duidelijker beeld over het hoe en wat van wat 

Oldenbarnevelt is overkomen. Door het gebruik van de primaire bronnen is dit boek een 

waardevolle toevoeging aan de enorme hoeveelheid secundaire literatuur, Het voortgezet 

geschiedenisonderwijs kan deze primaire bronnen goed gebruiken om het kritisch denken van 

leerlingen te stimuleren. Uitterhoeve heeft een zeer leesbaar boek geschreven, versierd met 

prachtige tekeningen en schilderijen. Een echte aanrader voor elke liefhebber van Nederlandse 

geschiedenis. 
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(Recensie) Gabe Huck et al., Toward Ritual Transformation. Remembering Robert W. Hovda 

(Liturgical Press 2003). ISBN 9780814661963, 128 pp. $15,95. 

Mark Beumer 

 

In Toward Ritual Transformation 

dagen de beroemde liturgist Robert W. 

Hovda en andere vooraanstaande 

liturgisten die zijn voorbeeld hebben 

gevolgd, de kerk uit om een 

pelgrimstocht naar schoonheid en 

rechtvaardigheid voort te zetten, de 

onlosmakelijke componenten van de 

christelijke liturgie en het leven. 

 

De bisschop van de vader van Hovda 

beschuldigde hem ooit van het hebben 

van een “Messias-complex”. Hovda 

antwoordde: Ik dacht dat we 

verondersteld werden dat Hovda’s 

“Messias-complex” het idee was van 

een kerk die nooit voltooid was, nooit 

een voldongen feit was, maar altijd op 

bedevaart, op zoek was naar de wereld 

en de wereld hielp groeien naar wat de 

Schrift de heerschappij van God 

noemt. Deze geloofsgemeenschap 

komt geleidelijk tot realisatie, met de 

hulp van het Woord van God en de 

tekenen van de tijd, dat haar bediening 

in de wereld de bevrijding en 

vereniging van de mensheid is, omdat 

de God van de Bijbel een God is die 

leven, wiens creatieve werk gaande is, en wiens roeping ons ertoe brengt altijd verder te gaan 

dan waar we ons op elk moment bevinden 

 

Deze bundel bestaat uit zeven hoofdstukken met nauwelijks bronverwijzingen. Zeven auteurs 

hebben elk een bijdrage geleverd, waarbij tenminste drie hoofdstukken op muziek gericht (2, 6 

en 7). De bundel is opgesteld naar aanleiding van thema “Musical Liturgy Transforms” van het 

25-jarig bestaan van de Convention of the National Association of Pastoral Musicians (NPM). 

Het centrale uitgangspunt is dat muzikale liturgie transformerend van aard is. 

 

In het eerste hoofdstuk beschrijft Gabe Huck de biografie van Robert Hovda en gaat 

voornamelijk in op zijn wetenschappelijke carrière. Met name zijn denkbeelden en literatuur 

staat hierbij centraal. In het tweede hoofdstuk behandelt Virgil C. Funk de veranderingen 

binnen het liturgische gebed over een periode van 25 jaar en neemt de veranderingen in de 

katholieke kerk sinds Vaticanum II als vertrekpunt. Hij bespreekt zeven observaties die hij 

verbindt met de pastorale muziek (in Amerika). In het derde hoofdstuk analyseert J. Michel 

Joncas de veranderingen binnen religieuze rituelen binnen de katholieke kerk vanuit het non-

verbale aspect van rituelen. Hij vergelijkt hierbij het Missale Romanum van 1570 en 1970 

vanuit de Eucharistie, het eucharistisch gebed en het teken van vrede en gaat verder uit van vijf 
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principes over verandering binnen religieuze rituelen. Tenslotte kijkt hij naar verandering die 

door de liturgie zelf wordt bewerkstelligd. Het vierde hoofdstuk is een beschouwing van het 

boek Being Beautiful, Being Just van Elaine Scarry uit 1999. Het zesde hoofdstuk kijkt naar de 

transformerende kracht van muziek in de periode 200-2000. Ook het laatste hoofdstuk kijkt 

naar de verandering brengende rol van muziek in Amerika sinds Vaticanum II. 

 

Deze bundel zal vooral voor ingewijden en wetenschappers die zich met muziek, liturgie en 

transformatie bezighouden interessant zijn. Door het gebrek aan literatuur is niet na te gaan hoe 

deze artikelen tot stand zijn gekomen. Duidelijk is wel dat Vaticanum II centraal staat in de vele 

beschouwingen. 
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(Recensie) Bruce T. Morrill, Divine Worship and Human Healing. Liturgical Theology at the 

Margins of Life and Death (Liturgical Press 2009). ISBN 978-0-8146-6217-5, 274 pp. $34,95. 

Mark Beumer 

 

Zouden veel gelovigen een wake of 

begrafenis als een daad van aanbidding 

beschouwen? Wat betekent het om te 

zeggen dat bij het zalven van de zieken 

of het toedienen van Viaticum (“Heilig 

Sacrament”) aan de stervende mensen, 

zij worden genezen? Zulke vragen 

peilen naar de bijbelse en traditionele 

diepten van het Paasmysterie. Net zoals 

Jezus’ bediening aan de sociaal-

religieuze marges het middelpunt van 

zijn geloof in Gods’ heerschappij 

openbaarde, onthult ook de bediening 

van de kerk van ziekte en dood veel 

over de doop en eucharistische 

aanbidding die zo centraal staat in zijn 

hele leven. 

 

In Divine Worship and Human Healing 

wendt Bruce Morrill zich tot de rituelen 

die de zieken, stervenden, overledenen 

en de rouwenden dienen om te laten 

zien waarom de sacramentele liturgie 

zo fundamenteel is voor het leven van 

het geloof. Lezers waarderen zowel zijn 

meeslepende verhalen uit zijn 

eigenlijke pastorale ervaring als zijn 

betrokkenheid bij bijbelse, 

theologische, historische en sociaalwetenschappelijke bronnen. Morrill nodigt lezers uit om te 

ontdekken hoe de liturgische bediening van genezing Gods barmhartige liefde openbaart te 

midden van geloofsgemeenschappen. 

 

Het boek bestaat uit vier delen en acht hoofdstukken, voorzien van een index op het einde. Er 

is geen aparte bibliografie. 

 

In een tijd dat de liturgische theologie gericht is op de mis of de riten zoals initiaties, is het goed 

om systematisch andere post-Vaticaans II sacramentele riten te bestuderen, zoals Pastorale zorg 

voor de zieken: riten van zalving en Viaticum en de Orde van christelijke begrafenis. Wanneer 

het onderzoek is geschreven door een liturgist als de jezuïet Bruce T. Morrill, universitair 

hoofddocent en directeur van het Graduate Programme in de afdeling Theologie aan het Boston 

College (waar hij sinds 1996 verblijft), weet de lezer dat hij goed zal worden bediend. 

 

Morrill heeft al vijf boeken gepubliceerd, waarvan de meest recente samen Sacraments: 

Revelation of the Humanity of God, met Philippe Bourdeyne, een studie over de theologie van 

Louis-Marie Chauvet (Liturgical Press, 2008), naast een indrukwekkend aantal artikelen. Hij is 
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ook de voorzitter van de Sacramental and Liturgical Theology Group van de Catholic 

Theological Society of America. 

 

Bruce begint met een fijne uiteenzetting van een theologie van de liturgie, waarbij genezing 

overtuigend en noodzakelijkerwijs in de context van aanbidding wordt geplaatst en het 

schandaal van seksueel misbruik door geestelijken volgt en de daaruit voortvloeiende crisis van 

autoriteit, de bredere kerkelijke en sociale behoefte aan genezing. Zijn toepassing is holistisch, 

waarbij religieuze of spirituele praktijken worden waargenomen als potentieel gunstig voor de 

algemene geestelijke gezondheid en het welzijn van de persoon en als onderdeel van een meer 

bio-culturele benadering van ziekte. 

 

De grootste bijdrage die Morrill in zijn nieuwste boek levert, is echter om zijn lezers in staat te 

stellen de traditie te begrijpen en waarderen die deze 'moderne' riten tot stand heeft gebracht. 

Met Vaticaan II’s mandaat dat het lezen van de Schrift een integraal onderdeel is van de liturgie, 

wordt veel belangrijker belang gehecht aan het Woord van God – vooral nu in de katholieke 

genezingsdiensten – waarbij Morrill goed omgaat met de uitdagingen die de wonderverhalen 

van het Nieuwe Testament kunnen bieden aan een post-Verlichtingsgeest. Hij erkent dat het 

Paasmysterie in het hart van het liturgische en christelijke leven leeft en benadrukt daarom de 

genezing als de openbaring van het Lichaam van Christus in zijn leden. 

 

Het derde deel van het boek wordt overgelaten aan een verhelderend onderzoek naar de 

pastoraal-theologische details van de pastorale zorg voor de zieken: riten van zalving en 

Viaticum en de orde van christelijke begrafenis. Naast het gebruik van bijbelse, historische, 

theologische en sociaalwetenschappelijke bronnen, verrijkt Bruce Morrill zijn boek met 

overtuigende verhalen uit zijn eigen pastorale ervaring, die zich over twee decennia verspreidt, 

en het zal nuttig zijn voor predikanten, zowel leken als gewijd, Rooms-katholiek of niet, die op 

zoek zijn naar een dieper inzicht in deze riten. 

 

 Morrill maakt in deze studie gebruik van ritual studies-wetenschappers als Catherine Bell, 

Mary Douglas en Victor Turner. Helaas wordt hier geen referentie aan het Grieks-Romeinse 

ritueel tempelslaap gegeven. Desalniettemin een interessante studie die aansluit bij Pilch. 
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(Recensie) John J. Pilch, Visions and Healing in the Acts of the Apostles. How the Early 

Believers Experienced God (Liturgical Press 2004). ISBN 9780814627976, 194 pp. $14,95. 

Mark Beumer 

 

Trances, visioenen, helende wonderen: de 

Bijbelse verslagen doordringen deze 

veranderde staten van bewustzijn, 

waardoor enkele vroege christenen God 

ervoeren. Hedendaagse rituelen en 

liturgieën houden verband met die 

ervaringen, die belangrijke elementen zijn 

geworden in de christelijke traditie en 

mystiek. Pilch gebruikt culturele 

antropologie, cognitieve neurowetenschap 

en medische antropologie om deze 

gebeurtenissen uit het verleden te 

interpreteren en om het hedendaagse 

liturgische potentieel van dit nieuwe begrip 

te verkennen. Gesteund met solide, 

wetenschappelijke inzichten, zal dit 

interdisciplinaire boek de lezer helpen 

meer waardering te krijgen voor het geloof 

van hun voorouders en de kracht van de 

Schrift en de liturgie. 

 

Dit boek bestaat uit 5 hoofdstukken en is 

gericht op het boek Handelingen uit de 

Bijbel. 

 

In de reeks van Pilch’s talrijke studies die 

de culturele context van de Bijbel 

belichten, onderzoekt dit werk de spirituele ervaringen van de vroege christenen (Pilch noemt 

ze “Messianisten”) in Handelingen als “veranderde staten van bewustzijn” (Altered States of 

Consciousness=ASC). Zo vreemd of onwaar als Westerlingen de post-Verlichting in relatie tot 

ASC kunnen beoordelen, zo gebruikelijk zijn ze bij meer dan 90% van de planeetbevolking in 

Pilch’ schatting (p.1 56), geïnformeerd door recente perspectieven in culturele antropologie en 

cognitieve neurowetenschap. Pilch hangt vooral aan het antropologisch onderzoek van Felicitas 

Goodman naar glossolalie en andere tranceachtige verschijnselen in verschillende religies. De 

belangen van Goodman brachten haar ertoe het Cuyamungue-instituut in Columbus, Ohio, en 

Santa Fe en New Mexico op te richten als een centrum voor cross-culturele analyse van ASC. 

Hoewel Pilch sceptisch is over de historiciteit van specifieke gebeurtenissen in Handelingen, 

accepteert hij de fundamentele waarheidsgetrouwheid van Lucas’ verslagen van visioenen, 

trances en andere bewustzijn buigende glimpen van “alternatieve realiteit”. Pilch integreert zijn 

behandeling van de ontmoeting van de vroege gelovigen met het goddelijke rijk in de 

verhaallijn van Handelingen, wat resulteert in een soort mini-commentaar op het hele boek, 

onderbroken door het stimuleren van vragen “voor reflectie” na elke hoofdsectie. Hoewel Pilch 

voornamelijk “voor pastorale doeleinden” (p.10) schrijft en zich richt op een meer algemeen 

publiek, zullen geleerden ook dit boek stof tot nadenken vinden. Pilch onderzoekt twee brede 

soorten ASC: sommige zijn spontane invasies van de hemelse wereld in een alledaagse 

ervaring; anderen worden geïnduceerd door verschillende technieken. Over de Handelingen, 
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onthult Pilch dat veertien voorbeelden van spontane ASC een plotselinge manifestatie van de 

engel van de Heer of de Heilige Geest inhouden, met speciale richtlijnen voor zendelingen die 

gewend zijn om in en uit trance te komen van ontmoetingen met de goddelijke realiteit. 

Reizende missionarissen zijn bijzonder gevoelig voor “road trances”, niet zoals moderne 

automobilisten die in verblinding op de weg afrijden. Pilch vermoedt bijvoorbeeld dat Filippus 

de evangelist in een trancetoestand verkeert voor “de meeste, zo niet alle” van zijn vreemde 

reizen vanuit Jeruzalem over een woestijnweg in de richting van Gaza (waar hij een Ethiopische 

eunuch tegenkomt) en vervolgens naar Azotus reist (waar hij plotseling “zichzelf vond”). Pilch 

suggereert verder dat “de eunuch misschien ook in trance is geweest, in een alternatieve 

realiteit, met Filippus” (p.67) (zie Handelingen 8: 26-40). Handelingen bevat veel meer 

gevallen van ASC veroorzaakt door “ritueel” (onregelmatig, speciale oefeningen) of 

“ceremonie” (een regelmatige, geplande gebeurtenis). Op het jaarlijkse festival van Pinksteren, 

concentreren de vroege Jeruzalem gelovigen, “voortdurend toegewijd [ed] zich aan gebed” zich 

op “alles samen op één plaats”, en wekt een groepstrance op met auditieve, visuele en verbale 

manifestaties van de Heilige Geest, inclusief glossolalia, wat, tegen de interpretatie van Lucas 

in gaat, beschouwt Pilch dit als extatische bovenaardse spraak en geen buitenlandse aardse talen 

(Handelingen 1:14; 2: 1-4). Samen met gebed, vasten (honger) worden ook leerzame visies 

gestimuleerd, zoals die van Saulus op de weg naar Damascus (9: 8-12), Petrus op het dak van 

Joppa (10: 9-16) en de profetische leiders van de kerk in Antiochië (13: 1-3). Intense 

concentratie of meditatie is een andere gemeenschappelijke route tot transcendentale ervaring, 

en Pilch correleert veel van Luke's verwijzingen naar atenizõ (stare, staar, kijkt aandachtig) met 

dergelijke verschijnselen. Bijvoorbeeld als Petrus “aandachtig kijkt” (atenisas) bij de verlamde 

bedelaar bij de tempelpoort, gaat hij waarschijnlijk in trance waarbij hij goddelijke genezing 

doorgeeft aan de lamme man (die ook gehypnotiseerd is door Petrus’ blik) (3: 4-8; zie 14: 8-

10). 

 

Nogmaals, Pilch heeft nieuwe vensters in de bijbelse cultuur geopend. Hij heeft aangetoond dat 

het interpreteren van Handelingen binnen een zogenaamd wetenschappelijk, gesloten 

universum, het boek bagatelliseert tot een dynamische betrokkenheid bij een “alternatieve 

realiteit” geaccepteerd door de meeste oude en veel moderne auteurs. Het lezen van 

Handelingen op zijn eigen voorwaarden, in zijn eigen retorische omgeving, is een essentiële 

wens van Nieuwe Testament-kritiek. Hoewel het suggestieve inzichten biedt van hedendaagse 

de cross-culturele antropologie, maar de studie van Pilch zou worden versterkt door een grotere 

vergelijkende analyse van oude Joodse en Grieks-Romeinse concepten en ervaringen van 

visionaire staten (Lucas’ onmiddellijke context). Bovendien wordt het nut van het boek voor 

geleerden (hoewel niet de primaire essence) verminderd door verschillende korte haakjes in de 

tekst zonder overeenkomst in de bijgevoegde bibliografie of auteursindex (Howard 2001 wordt 

bijvoorbeeld verschillende keren genoemd, maar wordt nooit volledig geannoteerd). Toch 

moeten zowel professionele als populaire lezers hierdoor worden aangespoord om dit beknopte 

volume verder te verkennen binnen de meerdere dimensies van ASC in de bijbelse wereld en 

de onze. 

 

Met betrekking tot Asklepios en tempelslaap geeft Pilch enkele verwijzingen. Asklepios komt 

drie keer voor. In analogie met de visioenen van Saulus en Ananias in Handelingen 1:16-20 en 

5:1-6, verwijst Lucas naar een auteur van een boek over tempelslaap, waarbij de auteur zelf 

ziek werd en hulp zocht bij Asklepios. Zijn moeder die aan zijn bed zat, stapte zijn droom 

binnen en zag hoe de god haar zoon genas. Toen hij wakker was, wilde de moeder alles 

vertellen, maar haar zoon onderbrak haar en vertelde alles, nog voordat zij een woord kon 

uitbrengen (P. Oxy. XI. 1381.91 = Getuigenis 331). Verder wordt in relatie tot Paulus’ 

aanwezigheid verwezen naar Asklepios die stief door een bliksemschicht van Zeus, maar daarna 
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weer tot leven werd gewerkt. Pilch vraagt zich af hoe de kerkvaders hierop reageerden en of ze 

dit wonder zouden geloven. Als dit niet zo was is het de vraag waarom zij dan een altaar voor 

de “onbekende god” hebben opgericht (p.123) Pilch verwijst ook kort naar het Griekse ritueel 

tempelslaap. Pilch zegt: “In de oude, klassieke wereld stilte, vasten, bidden, gebrek aan slaap 

over een lange periode, zelfverminking, slapen op een huid van een geofferd dier of in contact 

met een of ander heilig voorwerp, of slapen in een heilige plaats werden technieken gebruikt 

om een veranderde bewustzijnsstaat te induceren”. (p.87) 

 

Tenslotte constateer ik dat Pilch geen gebruik heeft gemaakt van studies uit de ritual studies of 

andere literatuur die over Asklepios handelt, het zijn puur werken die de bijbelse kant belichten. 

Ik mis hier ook de studie van Carl Meier, Healing Dream and Ritual. Ancient Incubation and 

Modern Psychotherapy (Daimon Verlag, Fourth edition 2009 [1985]). 

 

Door de focus op visioenen en trance in Handelingen geeft Pilch helaas een eenzijdig beeld van 

dit fenomeen. Hoewel hij Asklepios en de tempelslaap noemt, vergelijkt hij deze twee niet echt 

met elkaar. Hier is nog veel te winnen. Aan de andere kant maakt hij duidelijk hoe er in de 

Bijbel naar dit verschijnsel wordt gekeken. Al met al een relevante toevoeging aan de literatuur. 

  



44 
 

(Recensie) Conny Bastiaans e.a., Sprekend Verleden. Geschiedenis Bovenbouw. HAVO 

Leerwerkboek 4/5 (WalburgPers | Educatief 7e druk 2018). ISBN 9789462493469, 304 pp. 

€67,50). 

Mark Beumer 

 

Deze 7e druk van het Leerwerkboek 

havo is gericht op het 

examenprogramma en de vastgestelde 

syllabus voor havo 2021. 

 

Het nieuwe Leerwerkboek bevat alle 

stof voor het examenprogramma 

behalve de stof voor de nieuw 

voorgeschreven Historische 

Contexten. Per hoofdstuk is er een 

Historisch Overzicht, direct gevolgd 

door examengericht werkmateriaal. 

Sprekend verleden volgt daarmee de 

structuur van de Examenkaternen. 

Voor de inhoud citeer ik de website. 

 

De Historische Contexten worden op 

de vertrouwde wijze in een nieuw uit 

te brengen Examenkatern behandeld, 

dat naast Sprekend verleden gebruikt 

wordt. 

 

Het Leerwerkboek bevat: een 

inleidend hoofdstuk gericht op het 

hele Examen met toelichting op: 

- de Kenmerkende Aspecten en de Historische Contexten 

- de traditionele westerse periodisering en de Tien Tijdvakken 

- 'Historisch denken en redeneren' (domein A), voorzien van voorbeeldvragen uit centrale 

examens van de afgelopen jaren. 

- negen hoofdstukken met een historisch overzicht waarin alle voorgeschreven Kenmerkende 

Aspecten van de door de overheid voorgeschreven oriëntatiekennis zijn uitgewerkt. 

- drie hoofdstukken met thema's die een uitstekende mogelijkheid bieden tot verdieping en 

herhaling van voorgeschreven Kenmerkende Aspecten. In elk van deze drie thema's komen 

zeven van de voorgeschreven tien tijdvakken nogmaals aan de orde: 

- De opkomst van Azië 

- Van wigwam tot wolkenkrabber, geschiedenis van de VS 

- Van tsaar tot ‘tsaar’, geschiedenis van Rusland 

- het voorgeschreven thema ‘Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire 

democratie’. 

- basisvragen achterin het boek bij elkaar, opgebouwd vanuit en ingedeeld in de voorgeschreven 

Kenmerkende Aspecten (Domein B) en paragrafen werkmateriaal:  

- gebaseerd op de in Domein A (Historisch denken en redeneren' nieuw omschreven negentien 

vaardigheden; 

- gecombineerd met de inhoud van de Historische Contexten; 

https://www.sprekendverleden.com/


45 
 

- naar vorm en inhoud afgestemd op het soort vragen dat op het centrale examen verwacht kan 

worden op grond van de (pilot-)examens van de afgelopen jaren. 

- begrippen en personen per hoofdstuk en achterin het boek een uitgebreid trefwoorden- en 

personenregister. 

- een overzicht van SV-Digitaal (ICT) per hoofdstuk. 

- eenheden in het boek en geleverd via SV-Digitaal waarin de leerlingen zich in een aspect van 

een hoofdstuk kunnen verdiepen en daarbij het onderwerp van onderop, vanuit de mensen in de 

tijd zelf, kunnen benaderen. Leerlingen kunnen zich voor korte tijd veel kennis eigen maken. 

Maar alleen stof die men zich al doende eigen maakt, heeft kans langer te beklijven. 

 

Het nieuwe examenprogramma heeft grote invloed op de constructie van de inhoud. Zo bleek 

onlangs al dat er nog maar weinig ruimte is voor Prehistorie, Oudheid en Middeleeuwen, 

alhoewel de Middeleeuwen nog relevant zijn voor de Republiek, waarbij nog veel naar de 

Middeleeuwen wordt verwezen. 

 

Dit handboek bestaat uit 13 hoofdstukken, Basisvragen, Oriëntatiekennis – Kenmerkende 

aspecten, Historisch Denken en redeneren en kent diverse registers en een 

illustratieverantwoording. 

 

In het eerste hoofdstuk worden definities en functies van geschiedenis besproken, alsook de 

historische vaardigheden als bronnenkritiek, verschil tussen feiten en meningen en causaliteit. 

Dit is eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk, aangezien de leerling zonder beheersing van de 

techniek de inhoud niet goed kan duiden. Hierdoor kan hij falen voor het examen, dat enerzijds 

uit vragen bestaat die de leerling herkent uit zijn leerboek, anderzijds kan hij worden verrast 

door onbekende bronnen met vragen waarbij de leerling moet doordenken. De ervaring dat 

eigenlijk altijd dezelfde vragen gesteld worden, maar met wisselende bronnen. Denk aan het 

opkomende christendom in het Romeinse Rijk of de oorzaken achter de kersteningsprocessen 

in Europa. 

 

Het tweede hoofdstuk ‘Van vuistbijl tot burcht en kathedraal’ wijkt duidelijk af van vorige 

edities, waar Prehistorie, Oudheid en Middeleeuwen nog aparte hoofdstukken waren. Deze 

fusie gaat duidelijk ten koste van de inhoud, aangezien de paragrafen hier nog slechts 1 pagina 

beslaan. Zo is er duidelijk gesneden in bijvoorbeeld de tekst over de Grieken, waarbij politiek, 

cultuur en religie duidelijk zijn gedecimeerd. Dat betekent dat de docent nu veel meer werk 

krijgt, om deze lacunes aan te vullen. Hij kan hiervoor oudere edities gebruiken alsook 

handboeken. Kijk bijvoorbeeld naar het deel over Griekse godsdienst. Er is nog maar weinig 

informatie over wat mythen zijn, wat hun functies zijn en hoe zij in relatie tot de Griekse 

godsdienst staan. Ook worden de goden zelf niet meer besproken. Op pagina 29 wordt 

zogenaamd een beeld van Zeus getoond, maar dit is Poseidon. Zeus had immers een heel ander 

gezicht. Het is opvallen dat de opkomst van het christendom wel behoorlijk uitgebreid wordt 

behandeld. Er is bijvoorbeeld veel meer aandacht voor het jodendom, van waaruit het 

christendom zich als sekte ontwikkeld tot een van de wereldreligies. Helaas houden deze details 

weer op, wanneer over de positie van het christendom in het Romeinse Rijk wordt gesproken 

en zij slachtoffer werden van diverse vervolgingen. De hierbij behorende keizers als 

Diocletianus zijn evident. Op pagina 31 staat onderaan dat keizer Constantijn zelf ook christen 

werd. Ja, uiteindelijk op zijn sterfbed. Die nuance is belangrijk, omdat nog veel mensen denken 

dat hij zich in 313 al bekeerde, toen de hij de christenen vrijheid van godsdienst gaf. Tenslotte 

werd het christendom in 395 staatsgodsdienst na een lang proces dat in 380 al begon. 

Hierna komen de Middeleeuwen aan bod, waarbij de verspreiding van het christendom in 

Europa het beginpunt is. Duidelijk is dat er nu meer aandacht is voor de rol van de 
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geestelijkheid. Paragraaf 12 heet ‘De boeren’, maar had beter gewoon ‘Feodalisme’ kunnen 

heten. Dat is immers de inhoud van de paragraaf. Hier is er uitgebreid aandacht voor de islam. 

Dat is een goede zaak, aangezien de islam al twee decennia onderdeel is van een fel debat in 

relatie tot de zogenaamde joods-christelijke erfenis van Europa. Overigens maken de auteurs 

slechts onderscheid in Vroege en Late Middeleeuwen, maar daartussen moet men nog de Hoge 

Middeleeuwen (1000-1300) onderscheiden.  

 

Hoofdstuk 3 richt zich op de Nieuwe Tijd in Europa. Thema’s als de Renaissance, Reformatie, 

wetenschappelijke revolutie, Frank Revolutie, Verlichting én Classicisme komen aan bod. De 

methode speelt in op het huidige debat over het Nederlands slavernijverleden en besteedt hier 

twee pagina’s aan. Verderop wordr tussen pagina 222-227 zeer uitgebreid ingegaan op dit 

actuele thema. Met betrekking tot de Renaissance hebben de auteurs het schitterende schilderij 

Roma antica van Giovanni Paolo ingevoegd met daarop allerlei klassieke gebouwen die de 

leerlingen moeten kunnen onderscheiden. Dat is een enorm leuke opdracht. Daarnaast is het 

lovenswaardig dat hier een verband met kunstgeschiedenis wordt gemaakt in de zin van Barok 

en Classicisme. Vervolgens is er terecht veel aandacht voor de Reformatie. In de wetenschap is 

hier onlangs veel literatuur over verschenen, omdat het in 2017 500 jaar was dat de Reformatie 

van start ging. Hierna ziet men steeds meer bladzijden beschikbaar aan de diverse paragrafen. 

Het concept van een revolutie klopt echter niet helemaal. Een revolutie is een langzaam proces 

met een explosie aan het einde. 

 

Hoofdstuk 4 richt op industrialisatie in het Westen ofwel de aanzet tot de industriële revolutie, 

die vanuit Engeland overwaaide naar de rest van Europa. Hieraan wordt de ontwikkeling van 

het kapitalisme beschreven alsook de sociale stratificatie. De Sociale Kwestie en imperialisme 

sluiten het hoofdstuk af. 

 

Hoofdstuk gaat verder met ismen in politiek opzicht, als democratie in de Nieuwste Tijd aan 

bod komt. Dit sluit aan bij het thema Rechtstaat. Het hoofdstuk begint met het concept politiek 

dat van oorsprong een Grieks woord is. Naast klassieke onderwerpen wordt ook aandacht aan 

het vertrouwen in de democratie besteed. Dit thema is zeer actueel. Mensen blijken wel 

vertrouwen te hebben in de rechtstaat, maar niet zozeer in politici. Deze discussie is een goed 

thema om in de klas te bespreken. Verder worden liberalisme, feminisme en confessionalisme 

besproken, maar legt het revolutiejaar 1848 het af tegen de rest van het hoofdstuk. Dat is 

jammer, omdat onlangs Remieg Aerts een vuistdikke biografie over Thorbecke heeft 

geschreven. 

 

Hierna worden in hoofdstuk 6,7,8 de Eerste, Tweede en Koude Oorlog zeer uitgebreid en in 

relatie tot elkaar beschreven, omdat dit ook Historische Contexten voor het centraal examen 

zijn en leerlingen deze thema’s nog steeds moeten beheersen. Ik had hier gekozen voor thema’s 

uit Prehistorie en Oudheid. Het boek vervolgt hierna met hoofdstuk 9 waarin kolonisatie en 

dekolonisatie besproken worden. Het thema wordt chronologisch afgebakend tussen 300 en 

1975 en omvat diverse culturen als Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, het Turkse Rijk en 

Afrika.  

 

Hoofdstuk 10 is nu nog een examenthema en handelt over het proces van Nederlandse 

Republiek tot rechtstaat. Centraal staat de Tachtigjarige Oorlog. Dit thema zal voor havo 

verdwijnen met de nieuwe themata. Voor vwo blijft dit behouden, maar neemt men de Hoge 

Middeleeuwen mee tot 1700. Het hoofdstuk eindigt met de Nederlandse parlementaire 

democratie in de 19e en 20e eeuw en sluit daarmee aan bij het thema Rechtstaat. 
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Hoofdstuk 11 handelt over de geschiedenis van de Verenigde Staten, wat meer dan ooit een 

actueel thema gezien, gezien het chaotische presidentschap van Donald Trump wat de 

wereldverhoudingen op scherp heeft gezet. Vanaf de Prehistorie (redelijk kort) tot aan heden 

wordt de Amerikaanse geschiedenis beschreven. Trump wordt maar nauwelijks beschreven, 

dus daar liggen kansen voor de docent. Hoofdstuk 12 bespreekt vervolgens de geschiedenis van 

Rusland, waardoor twee hoofdstukken samen een mooie basis vormen voor de Koude Oorlog. 

Ik had deze hoofdstukken dan ook voor het thema Koude Oorlog geplaatst. De geschiedenis 

wordt tussen 1500 en heden beschreven. Ook aan Poetin zijn maar weinig woorden besteed. 

Dat is eveneens vreemd, gezien de actualiteit. 

 

Hoofdstuk 13 bespreekt de opkomst van Azië en kijkt naar India, Indonesië, China en Japan. 

Deze landen worden steeds belangrijker als economische grootmachten, maar staan ook onder 

druk door schendingen van mensenrechten. Dit hoofdstuk is het kortste van allemaal. Dat is 

jammer, omdat er steeds meer kritiek komt op het eurocentrische perspectief waarmee wij naar 

onze geschiedenis kijken.  

 

Concluderend is duidelijk dat het nieuwe examen behoorlijke consequenties heeft voor de 

inhoud van de geschiedenis, met name Prehistorie, Oudheid en Middeleeuwen moeten het 

ontgelden. Het nieuwe examen valt vooral op door het thema ‘Het Britse Rijk 1620-1900’. Het 

is niet duidelijk waarom leerlingen dit nu moeten gaan behandelen. Desondanks is Sprekend 

Verleden er weer in geslaagd om een mooi vormgegeven en inhoudelijk boek te presenteren 

aan de leerlingen. Zij mogen trots zijn op het resultaat: een helder geschreven boek met vele 

mooie afbeeldingen en kaarten, en veel vragen die hen voorbereiden op het examen. 
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(Recensie) Roald F. Docter and Maud Webster (eds.), Exploring Thorikos. Ghent University, 

Department of Archaeology (Ghent 2018). ISBN 9789492944399, 72 pp. €20,00. 

Mark Beumer 

 

Tijdens mijn verblijf aan het Nederlands 

Instituut Athene in juli 2011, kreeg ik de 

mogelijkheid om samen met toenmalig 

directeur Krystiane Tytgat en een groep 

studenten van de UVA op excursie 

langs heilige plaatsen te gaan. Wij 

bezochten op gegeven moment ook 

Thorikos, waar Roald Docter met zijn 

team opgravingen deed. Tevens zou er 

wellicht een heiligdom aan Hygieia 

bestaan hebben. In dit boek worden de 

opbrengsten van huidig onderzoek 

gepresenteerd. 

 

Thorikos beslaat de kust ten 

noordoosten van het Laurion-gebied in 

Attica, Griekenland. De oude stad 

omvatte de tweevoudige heuvel van 

Velatouri, die sinds de laatste 

Neolithische periode menselijke 

activiteiten heeft gekend en al meer dan 

50 jaar de focus van archeologisch 

onderzoek is. Deze publicatie dient als 

gids voor het oude Thorikos en als 

presentatie van lopende 

werkzaamheden en een vooruitblik op 

nieuwe ondernemingen. In het 

verlengde van een Belgisch initiatief in de jaren zestig, is het Thorikos-project heden een 

internationaal programma met een breed scala aan contexten en assemblages in studie. Hier 

presenteren leden van het internationale team actuele thema's en aspecten van recent werk, 

bestemd voor het grote publiek en voor specialisten. 

 

Het boek bestaat uit 25 hoofdstukken, voorzien van foto’s, kaarten en weergave van 

archeologisch en geofysisch onderzoek. In het voorwoord wordt nog eens uitgelegd dat dit 

rapport de voorbode is van 4 jaar onderzoek dat tussen 2018 en 2022 wordt uitgevoerd. 

Begonnen als een puur Belgisch initiatief, is het project nu uitgegroeid tot een grootschalige 

onderneming waar meerdere universiteiten aan deelnemen, zoals de Universiteit Utrecht. 

Tevens blijft het onderzoek van Herman Mussche van evident belang om het huidige onderzoek 

te begrijpen. Hierna volgt de introductie, waarin Thorikos door de tijd heen wordt beschreven. 

Dit gebied kent menselijke activiteit sinds de Laatste Neolithische Periode (ca. 4100-3100 

v.Chr.). De Velatouri vormt het centrale middelpunt, dat later nog uitgebreider aan bod komt. 

Volgens de auteur was de aanwezigheid van een verdedigbare heuvel, een rendabele haven en 

een vallei goede redenen voor menselijke bewoning, ook door zijn gesteente, dat bestaat uit 

gelaagd marmer en mica-leistenen dragende ertsen, rijk aan zilver. Mijnbouw begon op de 

Velatouri in de Laatste Neolithische Periode of Vroege Bronstijd rond 3200 v.Chr. Vanaf de 

Middel- en Laat-Helladische Periode van de Bronstijd (ca. 2000-1050 v.Chr.) vindt men 
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architecturale resten als aardewerk en stenen werktuigen alsook diverse tomben, waarvan één 

een monumentale tholos is, waarschijnlijk Myceens. Uit de IJzertijd vindt men graven, 

gebouwen en aardewerk uit de Geometrische Periode. Uit de Archaïsche Periode vindt men 

gevarieerd aardewerk en tomben. Verder is er een theater uit de 5e eeuw v.Chr. gevonden, dat 

hierdoor het oudste theater van de antieke wereld is. Er was tevens een kleine tempel voor 

Dionysos aanwezig. De complexe archeologische gegevens tonen aan dat er met name in de 5e 

en 4e eeuw v.Chr. intensieve werkzaamheden gaande waren, wat zich uit in huizen, graven, 

wegen en heiligdommen, mijnen, wasserijen, cisternen en torens. Verder zijn er votieven, 

begraafplaatsen en een heiligdom in Insula 10 gevonden. In de Adami-vlakte stond een 

Dorische stoa, dat wellicht onderdeel was van een heiligdom voor de godin Demeter. De 

Hellenistische Periode onthulde minder archeologische data. Een belangrijke muntschat die in 

een huis verborgen was in het stedelijke deel rond 295 v.Chr. wordt vaak als signaal van vertrek 

aangenomen en verbonden met de Macedonische aanwezigheid in Attica. Deze indruk is 

getemperd door de vondst van Hellenistisch aardewerk en bewijs voor mijnactiviteit. Thorikos 

was waarschijnlijk maar kort bezet, maar er was waarschijnlijk wel bewoning tussen de 6e en 

8e eeuw n.Chr. voordat de levendige nederzetting rond de Velatouri in elkaar stortte. In de 19e 

eeuw kwam deze plaats weer tot leven door nieuw mijnactiviteiten en archeologisch onderzoek 

stopte. 

 

Het tweede hoofdstuk kijkt naar de geschiedenis van de archeologie in Thorikos. Uit 

topografische studies uit de 18e en 19e eeuw zijn veel uitmuntende kenmerken van Thorikos 

blootgelegd, zoals de stoa die in de Adami-vlakte stond, het theater, Myceense tomben III en 

IV alsook de Aghios Nikolaos haven. Deze haven vormde het startpunt voor nieuw 

archeologisch onderzoek vanaf de jaren 60 door Herman Mussche. Tussen 1963 en 1989 

coördineerde hij 23 projecten in Thorikos. Dit werk werd mede geleid door Jean Servais, Guy 

Donnay, Tony Hackens, Paule Spitaels en Doris Vanhove. Zij wierpen de stoa (lang gedacht 

dat dit een tempel was), het theater en de Myceense tomben aan een kritisch heronderzoek 

alsook het Industriële Kwartier rondom de Velatouri. In 2004 startte nieuw onderzoek onder 

leiding van Robert Laffineur en in 2006 onder leiding van Roald F. Docter van Ghent 

University. Tussen 2010 en 2012 werd onderzoek verricht samen met Floris van den Eijnde van 

de Universiteit Utrecht, terwijl Denis Morin en zijn team onderzoek verrichtten in de mijnen. 

In 2018 werd nieuw onderzoek gestart onder leiding van Docter en Van den Eijnde, waarbij de 

noordkant van de Velatouri werd onderzocht door Laffineur en Sylviane Déderix van 

Heidelberg University. Andreas Kapetanios en Roald Docter onderzoeken nu archeologische 

data van het theater en Johannes Bergemann en zijn team onderzoekt Huis 5 in het Industriële 

Kwartier. 

 

Vervolgens wordt in het derde hoofdstuk de site en zijn topografie nader bekeken. 

Archeologisch onderzoek wordt ondersteund door topografische metingen. Hierdoor zijn sinds 

1963 drie perioden onderscheiden, namelijk 1963-1988, 1989-2005 en 2006 tot heden. Men 

ziet een evolutie in het gebruik van instrumenten zoals elektronisch onderzoek en digitale 

dataregistratie. Ook zag men de introductie van de GNSS (Global Navigation Satellite System) 

en het gebruik van GPS sinds 1997. In de huidige periode wordt gebruik gemaakt van GPR 

(Ground-Penetrating Radar) en 3D modellering. Al deze methoden samen zorgen voor een 

genuanceerd beeld.  

 

Het vierde hoofdstuk verhaalt over geofysisch onderzoek, waarbij de bodem wordt onderzocht 

op magnetisme en elektrische resistentie om zo de oppervlakte in kaart te brengen. Deze 

methoden worden in archeologisch onderzoek toegepast, waarbij gezocht wordt naar 

menselijke overblijfselen. Ook hier zijn instrumenten die in het vorig hoofdstuk beschreven 
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zijn, gebruikt voor onderzoek. Het vijfde hoofdstuk richt zich op de geologie van Thorikos. Het 

Laurion-gebied komt overeen met het blootgestelde westelijke deel van het Attisch-

Cycladische complex van cenozoïsche metamorfische rotsen. Tussen het Eoceen en Mioceen, 

registreerden metamorfische rotsen (van marmer en verschuivingsafwijkingen) opeenvolgende 

stadia van deformatie-metamorfisme als gevolg van constructie en ineenstorting van de 

Helleens-Egeïsche gordel. In het Laurion-gebied zijn Miocene opgravingen gemarkeerd door 

de ontwikkeling van het West-Cycladische Detatchment System, geassocieerd met 

magmatische dijken en vensterbanken met kalk-alkalische affiniteiten die leiden tot de vorming 

van verschillende basismetaalafzettingen (Pb-Zn-Ag-Au-Cu). De Velatouri is welbekend 

vanwege zijn Pb-Zn-Ag mijnen, die sinds de Prehistorie worden gemijnd.  

 

Hoofdstuk 6 vertelt ons over het Thorikos Survey Project (TSP). Tussen 2012 en 2015 deed het 

Ghent-Utrecht team intensief onderzoek naar de zuidelijke hellingen van de Velatouri die een 

dorp op lagergelegen gebied besloegen alsook delen van de akropolis. In 2018 werd het 

onderzoek hervat naar het noordelijke deel. Dit project heeft meerdere doelen. Het belangrijkste 

doel is om de data van de verschillende verspreide opgravingen te verbinden met een 

geünificeerd documentatiesysteem. Ten tweede zal deze uitgebreide methode licht werpen op 

de resten van de niet genoeg bestudeerde perioden, zoals het Neolithicum gedurende de Vroege 

Bronstijd en de post-Klassieke Periode. Tenslotte moeten deze resultaten zorgen voor een beter 

begrip van de sociaaleconomische relatie tussen Thorikos en de regio. 

 

Het zevende hoofdstuk gaat in op de bezetting in de Laatste Neolithische- en Bronstijd. Zoals 

gezegd zijn de eerste sporen van menselijke bewoning in de Prehistorie te traceren die een 

relatie vormen met de metallurgie van de Lavreotiki. Volgens de auteurs werden de aanwezige 

ertsen al in 4e millennium v.Chr. gemijnd, wat overeenkomt met andere gebieden, zoals 

oostelijk Attica, waar men al vroeg zilver uit de mijnen haalde. In Thorikos nam zilverextractie 

toe in de Bronstijd (ca. 2650-2200 v.Chr.). Verder onderzoek heeft bepaald dat gevonden 

gebouwen op de akropolis dateren uit de Midden Bronstijd (19e-17e eeuw v.Chr.) en de vroege 

Myceense periode (17e-15e eeuw v.Chr.) dat de top van prehistorisch Thorikos representeert. In 

2018 werden nog potentieel prehistorische muren geïdentificeerd op de westelijke en 

noordhellingen, waarbij er sprake was van een intensieve bezetting. De economische, sociale 

en politieke veranderingen worden gekoppeld aan een toenemende metallurgische activiteiten.  

Het achtste hoofdstuk gaat verder met Myceense tomben uit het tweede millennium voor 

Christus, waarbij hun monumentale karakter de aanwezigheid van een lokale elite aantoont met 

regio-overschrijdende contacten. De vroegste begrafenis uit zich in tombe V, waarbij diverse 

offers in de 16e eeuw v.Chr. gedateerd worden. Een langwerpige schacht in de buurt van de 

muur van tombe V zou een tempel zijn, maar is bij nader inzien een begraafplaats. Hiernaast 

zijn nog tal van andere tombes gevonden met allerlei kamers. De Myceense tombes in Thorikos 

zijn zeer belangrijk als herinnering aan vroegere tijden. Een laag platform (altaar?) leunt tegen 

de externe façade van de muur van tombe V en de Archaïsche en Klassieke beschilderde 

aardewerken voorwerpen zijn waarschijnlijk met een cultus verbonden. 

Hoofdstuk 9 gaat verder in op bezetting in de Vroege IJzertijd, waarbij bewoning en industriële 

activiteiten zijn aangetoond op de lagere westelijke hellingen van de Velatouri. Tussen de 9e en 

7e eeuw v.Chr. is er een kamercomplex gevonden. De overige gevonden structuren zijn te 

lokaliseren op de Westelijke Necropolis. Het vroegste gebouw dateert uit de 10e/9e eeuw en 

werd verwoest in 850 v.Chr. 

 

Hoofdstuk 10 gaat in op begraafplaatsen uit de Vroege IJzertijd, waarbij sinds 1963 drie 

begraafplaatsen met geometrisch aardewerk zijn blootgelegd. De grootste is de Westelijke 

Necropolis die een huis beslaat tussen 900 en 830 v.Chr. In de jaren 50 is een graf blootgelegd 
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en is gedateerd op 850 v.Chr. Het oudste graf stamt uit 740-735 v.Chr. gevolgd door Laat-

Geometrische en Subgeometrische graven uit de 7e eeuw v.Chr. De tombes zijn complex met 

begraafplaatsen voor kinderen, urnen alsook met brandstapels. De Westelijke Necropolis kent 

140 graven die tot de Klassieke Periode in gebruik waren. Hierna gaat men in het 11e hoofdstuk 

verder met de Archaïsch-Klassieke nederzetting. Vanuit de architectuur is deze bezetting haast 

onzichtbaar. Echter is er veel aardewerk uit deze periode gevonden, waarbij een intensieve 

bewoning zou kunnen worden aangetoond, met name in de 5e eeuw v.Chr. omdat veel huizen 

zijn blootgelegd. Na de Peloponnesische Oorlog (431-404 v.Chr.) is de nederzetting verplaatst 

naar een lagergelegen deel aan de Velatouri. Het 12e hoofdstuk vervolgt met Archaïsch-

Klassieke begraafplaatsen in Thorikos die aan de noord- en waarschijnlijk zuidkant van het 

Industriële Kwartier zijn blootgelegd, alsook bij de akropolis en het theater. Van de 227 graven 

is er 94% dateerbaar (213): 45% Archaïsch. 21% 5e eeuw en 15% 4e eeuw v.Chr. De tombes 

vallen qua typologie in de late 5e-4e eeuw van Attische architectuur. Daarnaast is er een stele 

gevonden uit 370-350 v.Chr. en afkomstig is van Charinos van Thorikos met zijn gezin. 

 

Hoofdstuk 13 vervolgt met de rol van Thorikos in de mythologie. Thorikos speelt een rol in de 

Hymne aan Demeter, waar de godin in Thorikos aan land komt, als zij van Kreta naar Eleusis 

reist. Ook een stele uit de 5e/4e eeuw v.Chr. refereert aan Thorikos, alsook in het verhaal van 

Kephalos dat de Bronstijd ademt. Hoofdstuk 14 bespreekt de in Thorikos aanwezig culten. Op 

basis van een offerkalender kan een druk ritueel leven worden aangetoond, waarbij diverse 

goden, godinnen, helden en heroën werden vereerd. Dionysos werd in ieder geval vereerd, 

gezien de gevonden tempel en theater. Daarnaast zou Hygieia vereerd worden, maar volgens 

de auteur gaat het eerder om Hera Teleia en Zeus Teleios. Op de Adami-vlakte zou Demeter 

vereerd zijn. Hoofdstuk 15 vervolgt met het theater dat een zeer unieke vorm heeft en sinds de 

19e eeuw vaak op foto is vastgelegd. Archeologische opgravingen begonnen in 1886 door de 

American School of Classical Studies in Athene, waarbij de werkzaamheden in 1963 en 1965 

werden voortgezet, alsook in 2011 en 2012. Tijdens deze opgravingen werd het theater 

blootgelegd. Het theater van Dionysos diende als centrum voor debatten en vergaderingen van 

de Boulê.  

 

Hoofdstuk 16 gaat verder met fortificaties, waarbij Thorikos tijdens de eerste fase van de 

Peloponnesische Oorlog (408-407 v.Chr.) werd beschermd. Deze fortificaties werden in 1801 

en 1841 beschreven door reizigers als de Britse kolonel William Martin Leake. In 2018 werd 

een rechthoekig constructie gevonden. Het 17e hoofdstuk beschrijft kort de vier torens uit de 5e 

en 4e eeuw v.Chr. die ongeveer 1.25-1.50 meter hoog zijn en 7.50 meter breed. Deze zouden 

vroeger 15 meter hoog geweest kunnen zijn. Een studie naar deze torens veronderstellen een 

exploitatie van het gebied die te slaaf gemaakte personen in mijnen en wijngaarden moesten 

bewaken. Hoofdstuk 18 gaat verder met mijnen en mijnbouw onder de Velatouri. Aardewerk 

en stenen hamers wijzen op een vroege datering als ca. 3200 v.Chr. De Klassieke Periode heeft 

de meest tastbare voorwerpen achtergelaten, zoals olielampen en bouwinscripties. Recente 

opgravingen dateren het gevonden materiaal op de Laat-Romeinse periode, specifiek de 4e en 

6e eeuw. Het 19e hoofdstuk gaat verder met erts verwerkende workshops in Thorikos die 

plaatsvonden tijdens de zilverproductie van de 4e eeuw v.Chr. Zilver werd met behulp van een 

complex proces vrijgemaakt uit het gesteente, werden gewassen, geperst en geconcentreerd, 

voordat het de ovens inging. Verder wordt een beschrijving gegeven van diverse complexen en 

hun indeling.  

 

In hoofdstuk 20 worden munten besproken, waarbij er in Thorikos een intensieve muntslag 

plaatsvond. Echter is er nooit echt bewijs gevonden, waarbij de samenwerking met Athene door 

Atheense muntslag niet aantoonbaar is. Toch zijn er twee muntschatten, een met 25 bronzen 
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munten uit 365-379 n.Chr. in een tombe nabij het Theater Necropolis en een schat uit de late 4e 

eeuw v.Chr. waarbij 292 munten uit 295/294 v.Chr. stammen. Er zijn daarnaast zeldzame 

zilveren tetradrachmen en triobolen gevonden uit de 4e eeuw v.Chr. In 2018 zijn nog een 

zilveren akçe van Sultan Mehmet III (1595-1603) gevonden en een tweecents koperen munt 

van Koning Otto I van Griekenland die in 1832 werd uitgegeven. Hoofdstuk 21 vervolgt met 

potten voor opslag en consumptie, zoals olijfolie en wijn. Al deze pithoi stammen uit de 

Geometrische, Archaïsche en Klassieke perioden. Daarnaast zijn er veel amfora’s gevonden die 

wijn bevatten. Vervolgens wordt ingegaan op organische vondsten in hoofdstuk 22, hoewel dit 

niet het doel was van het team. Houtskool, dierenbotten en schelpen zijn gevonden uit de late 

5e eeuw v.Chr. Ook zijn er botten van vogels, schapen en varkens gevonden. 

 

Hierna vervolgen de auteurs met keramiek uit Romeins en Byzantijns Thorikos in het 23e 

hoofdstuk. Voor de vroeg-Romeinse Keizertijd is er maar weinig bewijs in Thorikos, terwijl 

Kretense en Ciliciaanse amfora’s op 50-125 n.Chr. duiden. Naast amfora’s zijn er veel 

olielampjes gevonden. In hoofdstuk 24 wordt verteld welke universiteiten allemaal meewerken 

aan deze opgravingen, wat zij doen en hoe zij de resultaten verwerken en documenteren. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk 25 het Thorikos-archief beschreven dat vanaf 1963 wordt 

bijgehouden. De afgelopen jaren is al het materiaal digitaal ingescand en zo beschikbaar voor 

wetenschappelijk onderzoek. Er is sprake van een steeds grotere digitalisering. Het boek eindigt 

met een uitgebreide bibliografie. 

 

Concluderend hebben de betrokken wetenschappers op heldere wijze hun werkzaamheden in 

Thorikos beschreven voor onderzoekers en algemeen geïnteresseerden. De vele foto’s, kaarten 

en archeologische en geofysische gegevens bieden een gedetailleerd beeld, gecomplementeerd 

door de moderne technieken als GPS.  

 

Dit boek is bestellen via https://www.skribis.be/nl/exploring-thorikos.html  

  

https://www.skribis.be/nl/exploring-thorikos.html


53 
 

(Recensie) Ties Dams, De nieuwe keizer. Xi Jinping, de machtigste man van China (Prometheus 

2018). ISBN 9789044636680, 231 pp. €19,99. 

Jef Abbeel 

 

Heel de wereld kent Xi: de man met de 

zachte maar ondoorgrondelijke boeddha-

glimlach, tegelijk de machtigste man ter 

wereld. De Nederlandse auteur (°1993!) 

beseft dat de propaganda het hem en ons 

moeilijk maakt om feiten en fictie uiteen 

te houden, maar zelf maakt hij het de lezer 

ook niet makkelijker door allerlei 

metaforen te gebruiken zoals Apenkoning 

en Jadekeizer.  

Hij begint met de Britse opiumoorlogen, 

die de ‘Eeuw van de Vernederingen’ 

(1839-1949) inluidden. Dan bespreekt hij 

de burgeroorlog tussen Tsjang en Mao, 

waarbij Mao de steun had van o.a. Xi 

Zhongxun, de vader van Xi en van Kang 

Sheng, de man van de terreur en de 

ongenadige zuiveringen: 20 à 30% van de 

dorpelingen liet hij uitmoorden bij de 

landhervormingen (p. 33-34). 

Vanaf 1953 hoorde vader Xi bij de top van 

de CCP, hij klom zelfs op tot vicepremier, 

dus de nummer 2 na Tsjoe En-Lai. Maar 

in 1962 werd hij een eerste keer 

veroordeeld tot 8 jaar gevangenis en 

gedwongen arbeid in de vuilste fabrieken. 

Hij werd ook gemarteld en publiekelijk 

vernederd. Samen met Xi, werden 60.000 

‘medesamenzweerders’ opgepakt, vernederd of vermoord. Niemand was veilig, ook niet aan de 

top: dat was zoals bij Stalin.  

Zoontje Xi genoot in 1953-1962 van alle voordelen van de nomenclatura: in een luxeauto werd 

hij naar zijn elitaire crèche en dito lagere kostschool gebracht. Daar hadden de kinderen een 

rang, zoals hun vaders (p. 43). Maar in 1962 was Xi ineens de zoon van een ‘verrader’ en moest 

hij die lagere school verlaten. In 1966 lanceerden Mao, Kang Sheng, Chen Boda en Lin Piao 

de Culturele Revolutie, een grote schoonmaak van de partij en van het land, om Mao de absolute 

alleenheerschappij te bezorgen. Verschillende toppers moesten eraan, o.a. Deng Xiaoping. 

Iedere Chinees mocht het recht in eigen handen nemen en ‘verraders’ ontmaskeren. Professoren 

en leraren werden door studenten en scholieren gemarteld en gedood. Mao sloot alle scholen 

en universiteiten: 103 miljoen lagereschoolkinderen, 13 miljoen scholieren en 0,5 miljoen 

studenten konden Rode Gardist worden. Vader Xi werd door Rode Gardisten uit de fabriek 

gehaald, rondgereden in Xi’an, bekogeld, gemarteld en voor 10 jaar in de gevangenis gegooid. 

Alleen al in augustus en september 1966 werden 1.800 burgers vermoord door Rode Gardisten 

(p. 54). 

Zoon Xi beleefde traumatische jaren: zijn moeder werd naar het platteland gestuurd, zijn halfzus 

pleegde zelfmoord. Ruim 12 miljoen Rode Gardisten mochten met het Rode Boekje in de hand 

alle oude cultuur vernietigen. En daar hoorde veel bij: antiek, kunst, tempels, bibliotheken, 



54 
 

boekenwinkels, kapperszaken, traditionele klederdracht, cosmetica etc. Op onschuldige 

gevangenen mocht medisch geëxperimenteerd worden. Zoon Xi zat in de gevangenis, deels 

wegens zijn afkomst, deels wegens vechtpartijen. In december 1968 werd hij, samen met 17 

miljoen andere jongeren, o.a. Hu Jintao, naar het platteland gestuurd, de meesten al huilend. Xi 

belandde voor zijn ‘heropvoeding’ in een grot in Liangjiahe, een bergdorp nabij Yan’an in het 

koude Shaanxi. Toen heersten er honger, wanhoop en vlooien, nu is het een attractiepark. Na 6 

jaar ellende werd hij in 1974 lid van de CCP, die hem en zijn familie zoveel ellende bezorgd 

had.  

In 1976 stierven Tsjoe En-Lai en Mao. Zijn weduwe wou de macht grijpen, maar kreeg 

levenslang (tot ze in 1991 zelfmoord pleegde). Deng werd uit huisarrest gehaald en 

gepromoveerd tot de nieuwe leider. Vader Xi mocht na 12 jaar terugkeren. En zoon Xi mocht 

naar de Tsingua-universiteit in Beijing, hoewel hij zijn middelbare school nooit afgemaakt had. 

Hij studeerde er chemische technologie, in feite niet meer dan wat praktijkvakken, de leer van 

Marx en Mao, gecombineerd met fabrieksarbeid en militaire dienst. Kortom, hij is geen 

universitair ingenieur. Xi besefte dat en haalde (of kreeg) in 1998-2002 nog een doctoraat in de 

rechten, want als gouverneur van de provincie Fujian had hij daar geen tijd voor. En zijn thesis 

werd geschreven door een medestudente, aldus Dams (p.86). Kortom: de arbeider-boer-soldaat-

student Xi is een verstandige selfmade man, die nadien veel gelezen heeft. Zijn dochter Xi 

Mingze heeft wél gestudeerd en zelfs in Harvard. Premier Li Keqiang heeft rechten gestudeerd 

en spreekt - als enige toppoliticus- Engels.  

In 1979 trouwde Xi een eerste keer met Ke Xiaoming, dochter van een ambassadeur. In 1982 

kwam er een einde aan dit huwelijk. Xi kreeg een baan in de provincie Hebei, waar hij in 1983 

criminelen publiekelijk liet executeren en meer dan 30.000 vrouwen liet steriliseren in het kader 

van de éénkindpolitiek (p. 96). In 1985 promoveerde vader Xi zijn zoon naar Fujian, waar hij 

17 jaar bleef (1985-2002) en in 1987 trouwde hij met de mooie zangeres Peng Liyuan. Zij was 

meer bekend dan hij. En ze is 350 dagen per jaar op tournee in China. In 1992 werd hun enig 

kind geboren: Xi Mingze. Onder het pseudoniem Xiao Muzi studeerde ze van 2010 tot 2014 

psychologie en Engels in Harvard, na een studie Frans in Beijing. Detail: de kostprijs van 

Harvard ligt veel hoger dan het salaris van een provinciaal partijsecretaris.  

Vanuit Fujian moest Xi contacten leggen met de nabije ‘opstandige provincie’ Taiwan, de 

grootste investeerder op het vasteland, die hij anno 2019 nog altijd wil aanhechten. In 2008, het 

jaar van de succesvolle Olympische Spelen, werd Xi vicepresident (en Li Keqiang vicepremier). 

Xi mocht Merkel en andere toppers bezoeken en ontvangen. In november 2012 werd Xi 

secretaris-generaal van de partij, in maart 2013 president en kort daarop ook legerleider. In 

2017 werd hij ‘hart van China’ en kwam zijn gedachtegoed in de grondwet, naast dat van Mao. 

In 2018 werd hij levenslang president. Xi verpersoonlijkt in vele opzichten China’s 

wedergeboorte (na de ‘Eeuw van de Vernederingen’) en China’s droom: nummer 1 van de 

wereld zijn in 2049, op de 100ste verjaardag van de Volksrepubliek. Hij zei dat ook in zijn 

museumspeech van 2012. Die speech hield hij bewust in het Nationaal Museum in Bejing, waar 

de permanente tentoonstelling loopt ‘De weg van de wedergeboorte’ (p.163-164). Om die 

wedergeboorte te bereiken, moest eerst de corruptie worden aangepakt, wat tijdens Jiang Zemin 

en Hu Jintao veel te weinig gebeurde. Xi deed dat wel: zijn concurrent Bo Xilai dolf in 2013 

zijn eigen graf door een Brit te laten vergiftigen en zijn zoon te laten pochen met onbetaalbare 

Ferrari’s, Porsches en peperdure studies in Oxford, Harvard en Columbia, waar hij toegang 

kreeg ondanks zijn slechte cijfers.  

Zhou Yonkang, de grote maar corrupte baas van olie, gas en politie, werd in 2014 opgepakt. 

Tientallen andere toppers kregen levenslang of de doodstraf, meer dan tussen 1949 en 2013 

samen. Plus 1,5 miljoen lagere kaders.  

Andere prioriteiten van Xi waren en zijn: de armoede oplossen, de lucht weer gezond maken, 

de hoge schulden onder controle krijgen. In 2018 voegde Trump daar nog de handelsoorlog bij. 
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Dams spreekt ook over Xinjiang. Hier lijkt hij de zaken om te draaien: hij noemt de vervolging 

als oorzaak van hun terreurdaden, terwijl het wellicht omgekeerd is. Van de 11 miljoen 

Oeigoeren zitten er ruim 1 miljoen in een heropvoedingskamp, volgens Dams synoniem voor 

hersenspoeling, marteling en slavenarbeid. Dams beweert dat camera’s met gezichtsherkenning 

via kunstmatige intelligentie zelfs voorspellen wie terrorist zal worden en heropgevoed moet 

worden (p. 181). 

Hij uit ook kritiek op het sociaal kredietsysteem, zonder de positieve kanten ervan te noemen. 

En hij waarschuwt dat Huawei ook Nederlandse mobiele telefoongesprekken kan opnemen 

voor Xi. Hopelijk heeft die man wat anders te doen. Dams beschuldigt Xi ook van 

persoonscultus (p. 184-186), maar wij zochten in mei-juni 2018 tevergeefs naar ook maar één 

T-shirt of wat dan ook van hem, in tegenstelling tot alle mogelijke afbeeldingen van Poetin in 

Russische winkels.   

Xi’s wereldorde dan: de hegemonie van het westen is voorbij, nu is China weer aan de beurt 

om harmonie en vooruitgang te brengen. Dams vertrekt hier van de zeereizen van Zheng He 

rond 1420, gelovend in de fantasie van Gavin Menzies dat het reizen rond de wereld waren en 

dat Zheng He aan “alle volkeren ter wereld vroeg om de keizer van China te erkennen”, terwijl 

de tochten niet verder raakten dan Mombasa in Kenia. Zo wordt het ook in China onderwezen. 

Dams zegt ook dat China niet uitbuitte, maar het vroeg toen wel jaarlijkse belastingen aan de 

volkeren rond de Indische Oceaan.  

De Nieuwe Zijderoute is van een andere omvang: dit internationaal handelsnetwerk omvat al 

minstens 73 landen in Oceanië, Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika (p. 193). China laat 

overal havens, wegen, spoorwegen etc. aanleggen, door Chinezen, vaak in ruil voor de controle 

over die havens, b.v. in Sri Lanka. Economisch is het meestal een win-winsituatie, maar Xi is 

de enige winnaar in macht. En in Maleisië gingen de werken blijkbaar gepaard met corruptie: 

een spoorweg van 6,7 miljard € werd aangelegd voor 13 miljard euro, waarvan 6,3 miljard 

uitgedeeld zou zijn aan de vorige dictator Razak: de bevolking is dus het slachtoffer 

(D.S.,11.01.2018). 

De ‘multipolaire wereld’ van Xi is een eufemisme voor een wereld die niet meer beheerst wordt 

door het westen, maar door zijn eigen land, dat nu ook hightechbanen afpakt van Amerika en 

de West-Europese landen tegen elkaar uitspeelt om Chinese investeringen te krijgen. En met 

“Made in China 2025” wil Xi zijn land zelfvoorzienend maken in hoogtechnologische 

industrieën zoals lucht- en ruimtevaart (zie maanlanding 2019), informatietechnologie, 

robotica, biomedica. En die industrieën plus de kunstmatige intelligentie en de 

surveillancetechnologie wil hij nadien ook mondiaal domineren. De aanwezigheid van 

buitenlandse bedrijven in China kan dus ook op zijn einde lopen! Trumps handelsoorlog is 

vooral een reactie op die Chinese vooruitgang, die in sommige domeinen al een voorsprong 

heeft verworven.  

Dams gaat nog een stap verder: Xi zal de soevereiniteit van andere landen niet blijven 

respecteren. Vanuit het Confuciaans principe ‘Tianxia’ oftewel ‘alles onder de hemel’, heerst 

de keizer in gradaties over de hele wereld: hoe verder van Beijing, hoe minder. De eerste 

‘slachtoffers’ zijn dus Hongkong en Macao en straks ook Taiwan, zoals Xi op 2 januari 2019 

al gezegd heeft. In Hongkong zijn blijkbaar al boekverkopers opgepakt of verdwenen sinds de 

pro-Beijing leidster Carrie lam aan de macht is (2017).  

Dams houdt niet op: China heeft een ‘Verenigd Front’ voor overzeese beïnvloeding (p. 209-

212). Het geeft geld aan politici in Australië, Nieuw-Zeeland, Griekenland, Hongarije, Tsjechië, 

Duitsland, Frankrijk, Nederland om de Chinese politiek en wereldorde te steunen en kritiek op 

China weg te wuiven. David Cameron en Gordon Brown staan volgens hem op die loonlijst. 

En in Nederland zijn 16 Chinese studentengemeenschappen actief om het debat op de 

universiteiten te censureren, om te protesteren tegen b.v. de onafhankelijkheid van Taiwan en 

om te spioneren (p. 212-213). Dams zegt dat de bedoeling van zijn boek niet was de Chinese 
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wereldmacht te veroordelen, maar ze wel bloot te leggen en te zeggen dat ze nog tegengehouden 

kan worden. Hij geeft dan Rem Koolhaas als voorbeeld, maar die ontwierp wel (voor veel geld) 

de rare televisietoren van de Chinese propaganda.  

Conclusie: Dams heeft niet zozeer een biografie geschreven, maar wel een ongenadig kritische 

analyse van zowel de strijd om de macht in China zelf tussen 1949 en 2012 als van de Chinese 

wereldorde en de methodes die Xi hanteert om deze overal in te planten, ten nadele van de 

liberale Europese democratie en mensenrechten. Xi doet dat veel slimmer dan Poetin, wellicht 

ook omdat hij over meer economische en technische middelen beschikt. Politici uit de ‘vrije 

wereld’, van Australië tot Noord-Amerika, doen er goed aan dit boek aandachtig te lezen. 

Bedrijfsleiders ook. Ik vermoed dat het in China niet zal verschijnen en dat Dams ook geen 

visum meer zal krijgen voor dat land. 

 

Een paar detailopmerkingen: soms staat er een drukfout of spelfout: p. 14: ‘1974’ moet 1976 

zijn; p. 51: ‘tienallen’ moet tientallen zijn; p. 61: ‘beantwoord’ moet met –‘dt’-; p. 67: ‘Linsval’ 

moet in 2 woorden; p. 119: ‘bestuurd’ moet met een –‘t’; p. 122: ‘nouveau riche’ moet nouveaux 

riches zijn; p. 142: ‘primis’ inter pares moet zijn: primi inter pares. Ook in Chinese eigennamen 

en begrippen staan spelfouten. Het verwondert mij dat hij bij de oprichters van de CCP (p. 25) 

zijn landgenoot Henk Sneevliet vergeet. De boeken van Dikötter en Li Zhisui worden hier in 

het Engels geciteerd (p. 221-222, p. 226), maar ze bestaan ook in het Nederlands. Hij gebruikt 

graag Engelse woorden: socialite (p. 49), meme (p. 50) etc. In 1979 viel Deng binnen in 

Vietnam (p. 90), maar Dams vertelt er niet bij dat dit mislukte. Vaak spreekt hij over ‘sommige 

bronnen’, ‘vertrouwelijke rapporten’, ‘Chinaroddelaars’, ‘intriges in Zhongnanhai’ (het 

presidentieel paleis) zonder te preciseren van wie zijn informatie komt. In zijn slotwoord (p. 

227) zegt hij wel dat hij om veiligheidsredenen een aantal getuigen niet vermeld heeft. De 

citaten uit andere auteurs zijn vaak weinig nuttig. Zijn bewering dat de armoede uit China 

verdwenen zal zijn in 2020 (p. 175) is helaas veel te optimistisch. Behalve over de islam 

(Oeigoeren), zegt hij niets over de godsdiensten in China en de houding van de CCP daar 

tegenover. Het kaartje op p. 7 is nuttig, maar Hongkong, Macao, Shenzhen, Taiwan, Henan, 

Xinjiang staan er niet op. Een chronologische tabel met de ambtstermijnen van de Chinese 

leiders Mao tot Xi ontbreekt. Dams kent de vele instellingen van China goed en weet hoe de 

hiërarchie in elkaar zit. Maar ik weet niet of hij de bedoeling had een objectief portret te 

tekenen: bijna overal krijgt Xi een betere beoordeling, zeker voor zijn wereldwijde prestaties. 

Het boek is zijn prijs meer dan waard.  
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(Recensie) Katlijn Malfliet, Poetinisme. Een Russisch fenomeen (Uitgeverij Lannoo 2018). 

ISBN 978 94 014 5786 6, 207 pp. €27,50. 

Jef Abbeel 

 

Het poetinisme is een verfijnde vorm van 

autocratie in het huidige Rusland. Dit politiek 

regime werd sinds 2000 gestaag opgebouwd 

met Poetin als uitstekende en 

alomtegenwoordige leider, die alle macht 

heeft en aan niemand verantwoording 

verschuldigd is. 

 

De schrijfster noemt het typisch Russisch 

vanwege zijn semi-feodale en hegemoniale 

kenmerken. Poetin heeft nog evenveel macht 

als Ivan de Verschrikkelijke in de 16de eeuw. 

Malfliet ziet geen militair gevaar, maar wel 

een cultureel risico voor onze mensenrechten 

en rechtstaat. De vrees voor een nieuwe 

revolutie is groot bij de Russen, maar het 

poetinisme kan die afwenden en voor de 

gewenste orde en stabiliteit zorgen.  

75% van de Russen ziet in Poetin de redder 

van Rusland en steunt hem, hoewel dat cijfer 

afgenomen is na de verhoging van de 

pensioenleeftijd in juli 2018. Poetinisme is 

niet democratisch, maar ook niet totalitair 

zoals het communisme. Op 31 december 1999, volgens Malfliet de laatste dag van de 20ste 

eeuw, maar dat is onjuist (zie onder), promoveerde Jeltsin hem van premier tot president. Toen 

maakte hij een einde aan de ‘Tijd der Troebelen’, begon hij met de grote schoonmaak en zette 

hij orde op zaken. Tegenover het verleden neemt hij een dubbelzinnige houding aan: de 

miljoenen slachtoffers van Stalin worden sinds 2015 herdacht op de ‘Muur van Verdriet’, maar 

tegelijk blijft Stalin de grote held. 

Het leiderschap van Poetin vertoont kenmerken waar de meeste Russen van houden: sterk, 

mannelijk, sportief, dominant, zeer goede banden met de orthodoxe kerk. Iemand die Rusland 

in eer hersteld heeft als grootmacht na de vernederingen door de Amerikanen. 

Mensen die in verzet kwamen, bekochten dat vaak met de dood: meer dan 300 sinds 1991, 

onder andere Anna Politovskaja in 2006 en Boris Nemtsov in 2015. Doordat het Kremlin hen 

afschilderde als verraders, waren moordbendes bereid hen te liquideren. Siloviki, netwerken 

van regime-getrouwen uit het leger en de geheime dienst, zijn overal aanwezig en steunen 

Poetin. Hij heeft ook de steun van de meeste oligarchen, die hij tegelijk goed controleert. 

Chodorkovski verloor zijn bedrijf Joekos en zijn vrijheid, toen hij de liberalen van Javlinski 

sponsorde tegen Poetin. Setsjin, de baas van Rosneft en vriend van Poetin, kreeg het. Het is een 

staatskapitalisme, geen markteconomie. Het Kremlin behoudt de controle over aardolie, 

aardgas, metalen en andere natuurlijke rijkdommen, zoals vóór 1917 alle gronden in handen 

van de tsaar waren en vanaf Stalin heel de economie in handen van de staat was. 

In de jaren 90 vond een grootschalige onteigening van de staat plaats, maar in 2004 bepaalde 

Poetin dat 1.063 bedrijven van strategisch belang zijn en dus onder staatscontrole moeten staan. 

Daar horen uiteraard Gazprom en Lukoil bij. En Poetin zei ook dat de privatiseringen nog altijd 

teruggedraaid kunnen worden. Een middenklasse is er niet en maakt ook geen kans. Het gerecht 



58 
 

en het Openbaar Ministerie staan in dienst van het Kremlin. Externe vijanden zijn er genoeg 

voor het ‘bedreigde Rusland’: Oekraïne, de NAVO, de VSA. Gelukkig is er Poetin, die ervoor 

zorgt dat de kans op een politieke lente en een aansluiting bij Europa onbestaande is. Malfliet 

zegt ook dat er geen competitie is bij de verkiezingen, maar dat maakt ze niet hard: 8 kandidaten 

deden mee voor het presidentschap (p. 51), 16 partijen voor het parlement (p.57). Poetin en zijn 

‘Verenigd Rusland/Jedinaja Rossija’ wonnen overtuigend, allebei met 76%. Verzet en oppositie 

blijven mogelijk: in 2014 werd vreedzaam betoogd met Oekraïense vlaggen tegen de annexatie 

van de Krim en de inmenging in ‘Novorossija’, de pro-Russische regio’s in Oost-Oekraïne en 

in 2018 tegen de verhoging van de pensioenleeftijden.  

De greep op de ‘desinformerende’ tv, radio, kranten is groot, maar tijdschriften en internet 

worden (voorlopig) niet gecontroleerd. De Krim dan. Nadat de democratisch verkozen 

president Janoekovitsj in februari 2014 door een volksopstand was verdreven, kwamen de 

Russische volksgenoten op de Krim zogezegd in gevaar en hechtte Rusland het schiereiland 

aan. Sinds 2015 is het wel kalmer tussen Rusland en Oekraïne, dat voor 90% van zijn energie 

afhankelijk is van zijn grote broer. Bij ‘Russia First’, vergelijkbaar met Trumps ‘America First’, 

heeft de auteur veel lof voor Poetin, die na de Jeltsin-anarchie als redder des vaderlands snel 

orde op zaken stelde, de armoede spectaculair deed dalen, lonen en pensioenen op tijd 

uitbetaalde, de progressieve belastingen (tot 30%) verving door een vlaktaks van 13%. Dat 

laatste gebeurde om de kapitaalvlucht tegen te gaan en de rijken in eigen land te houden.  

 

Bij de uitbreiding van de EU en de NAVO tot aan de grenzen van Rusland (p. 117-120) 

vermeldt de auteur niet dat dit tegen de afspraken van 1990 tussen Gorbatsjov en Bush was. 

Daardoor kon Poetin in 2007 in München de NAVO een vijand en bedreiging van Rusland 

noemen. Later (p. 123-124) zegt Malfliet wél dat de NAVO de afspraken geschonden heeft en 

dat nog eens herhaalde in 1995 en 1999 door in ex-Joegoslavië binnen te vallen en in 2016 door 

troepen en wapens te legeren in Polen en de drie Baltische staten. En dat het Westen nooit enige 

empathie toonde voor de Russische bezorgdheid om die uitbreiding. De Russen tonen dan ook 

geregeld dat hun luchtmacht nog paraat is. Zij hebben ook nieuwe Avangard-raketten en 

hackers die de westerse systemen kunnen platleggen. De relaties zijn dus helaas verslechterd 

sinds 1989. Volgens Malfliet doet Poetin er alles aan om Europa te verzwakken door rechtse 

partijen te steunen, door desinformatie en door uitspraken van het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens niet uit te voeren. Wellicht heeft de auteur gedeeltelijk gelijk, maar 

onderschat ze hoe Europa zichzelf ondermijnt, o.a. door de aanpak van de migratiecrisis. In 

2008 sloot de EU ook een Oostelijk Partnerschap af met Oekraïne, Wit-Rusland, Georgië, 

Moldavië, Azerbeidzjan, Armenië en was de EU verwonderd dat de Russen dit niet leuk 

vonden. Malfliet beweert dat de kloof tussen Rusland en de EU nooit zo diep was, maar dan 

vergeet ze wel het hoogtepunt van de Koude Oorlog (1948-1956): met Poetin wordt alleszins 

meer gepraat dan met Stalin en Chroesjtsjov. Malfliet beweert zelfs dat de Russische politieke 

elite de SU bewust uiteen heeft laten vallen en zich profileerde als verliezer van de Koude 

Oorlog, om nadien des te sterker te staan (p.  147-149). Deze ‘zelfverdwijntruc’ lijkt mij zeer 

ver gezocht. Het westen had plots geen vijand meer en begon te slaapwandelen, aldus Malfliet. 

Ze geeft wel toe dat de sancties tegen Rusland aan Europa meer schade bezorgen dan winst.  

Ze besteedt ook veel aandacht aan de Russische inmenging in de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen, die al met al zeer amateuristisch was, maar ze vergeet te zeggen dat de 

Amerikanen in 1996 het voorbeeld gaven door Jeltsin, die wellicht ging verliezen, te steunen 

met 140 miljoen dollar en een Amerikaans communicatieteam om de Russische media te 

beïnvloeden.  Ze geeft wel toe dat geen enkele Sovjetleider zo gedemoniseerd werd als Poetin 

nu. Deze heeft zijn invloed in het Midden-Oosten flink uitgebreid door zijn succes in de 

Syrische oorlog en hij heeft ook ambities op de Noordpool, net zoals de Chinezen met hun 

‘IJszijderoute’ (p. 180). Door de kille relaties met het westen bouwt Rusland zijn 
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bondgenootschappen in Azië verder uit, niet enkel met China, maar ook met Japan, waarmee 

een vredesverdrag nabij lijkt (p. 182). Malfliet besluit dat Europa zich niet vooraf tegen Poetin 

moet uitspreken, maar het mag de grootmachts-ambities van Rusland niet onderschatten en zijn 

eigen waarden en normen niet verloochenen. 

Ze houdt geen blad voor de mond, ze is zeer kritisch voor het autoritaire bestuur van Poetin en 

zijn misprijzen voor de westerse waarden. Zij waarschuwt ons veel meer dan andere auteurs 

zoals Steven Lee Myers en de toch wel zeer kritische Vladimir Fedorovski. Medvedev is wel 

voorstander van de westerse rechtsstaat en technologie, maar hij haalt het niet.  Malfliet legt te 

veel te veel nadruk op Poetin als ondermijner van de EU, terwijl die instelling vooral zichzelf 

ondermijnt. De lezer gaat nog denken dat de malaise in vele Europese landen door Poetin komt. 

Ik betwijfel ook of het poetinisme zo typisch Russisch is: waren Mao, Fidel Castro en andere 

sterke leiders dan zo anders? En vertoont Trump ook niet zulke autoritaire trekken?  

Bij de begrippen staan korte definities, maar ontbreken helaas de pagina’s waar ze verder 

uitgelegd worden: b.v. CSTO op p. 127 en 156, EEU op p. 183.En die lijst had heel wat langer 

mogen zijn: ik heb er 13 aan toegevoegd. Malfliet dateert het begin van het goelag in 1930: ik 

zou eerder zeggen in 1918, want Lenin begon er al mee. Ze gebruikt ook graag moeilijke 

woorden, o.a. in haar onderscheid tussen politiek systeem en politiek regime (p. 50, 198) of 

tussen Roesski en Rossiiski (p. 104,111) en tussen vladetel en vladelets (p. 82). Ik hield wel 

mijn Russisch-Nederlands woordenboek bij de hand. De tabel op p. 51 toont duidelijk aan wie 

allemaal kandidaat was bij de presidentsverkiezingen van maart 2018 en hoeveel stemmen ze 

haalden. Die van p. 57 zegt hetzelfde over de parlementsverkiezingen van 2016. 

 

Nog enkele details: het vorige millennium eindigde niet op 31 december 1999 (p. 22), maar op 

31 december 2000. En Marx sprak niet over opium “voor het volk” (p.32), maar over opium 

van het volk. We zeggen: zo uniek als en niet “zo uniek dan” (p. 110). Soms staat er een 

drukfoutje: staateigendom (p.87) en invloedzone (p. 143) missen allebei een ’s’. En soms staat 

er een gallicisme: “Het was de orthodoxe kerk die … (p. 108). Ik mis ook een kaart met de 

genoemde plaatsen: Samara, Nizny Novgorod, Busan, Koerilen e.a. Het minst geloofwaardige 

vind ik wel de ‘verdwijntruc’ van 1990-1991. Gorbatsjov en Jeltsin hebben genoeg kritiek 

gekregen omdat ze de indrukwekkende Sovjetstaat herleid hebben tot Rusland. Maar Malfliet 

stuurt krachtige waarschuwingen uit: westerse politici weten nu dat ze moeten oppassen.  
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(Recensie) Ghislaine van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire on the Cult of Asclepius 

(Brill 2018). 9789004372528, 319 pp. €105,00. 

Mark Beumer 

 

In dit nieuwe boek zet Van der Ploeg 

door middel van drie doelen helder 

uiteen welke invloed het Romeinse 

Rijk heeft gehad op de Asklepios-

cultus, ten eerste met name hoe Rome 

de Griekse cultus overnam (cult 

transfer) en hoe het door Rome werd 

beïnvloed. Het boek kijkt naar de 

cultische variatie in de stad Rome en 

de Romeinse provincies, aangezien de 

cultus sterke regionale trekken had. 

Hiervoor wordt de religie in het rijk 

vergeleken met lokale religie.4 

Zo wordt een lacune in Asklepiaans 

onderzoek gedicht, aangezien de 

meeste aandacht uitgaat naar de 

klassieke en hellenistische periode. 

Een tweede doel is om aan te tonen 

hoe hoge niveaus van verbondenheid 

binnen de cultus tot stand kwamen 

door de verspreiding en aanpassing 

van elke site te onderzoeken. Ten 

derde wil dit boek aantonen dat de 

Asklepios-cultus zich moest 

aanpassen aan het Romeinse Rijk. De 

invloed van het Romeinse Rijk op de 

cultus wordt aan de hand van diverse 

factoren onderzocht: keizers, 

hovelingen, de creatie van het 

Romeinse leger en cross connexion van provinciale mobiliteit en beweging (‘religious 

changes’).5 

 

In het eerste hoofdstuk ‘Mobility and Connectivity in the Cult of Asclepius’ kijkt de auteur hoe 

de cultus door het Romeinse Rijk en de provincies werd verspreid via de legers. Door contact 

met volken en regio’s werd de cultus veranderd, aangepast en geïntensifieerd (cultic change, 

adaptatie). De verbeterde infrastructuur was erg belangrijk voor de verspreiding van de cultus 

in het groeiende Romeinse Rijk. Deze verhoogde mobiliteit en verbondenheid faciliteerde de 

cultische transfers alsook de creatie of intensificatie van een globale cultus. Tegelijk werden 

culten steeds regionaler door contact met de globale culten. De plaatselijke bevolking 

introduceerde en elimineerde bepaalde rituelen, waardoor elke site haar eigen rituele repertoires 

had. Verandering was evident voor het voortbestaan van elke cultus en was een teken van 

vitaliteit in plaats van verval.6 

                                                           
4 Ghislaine van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire on the Cult of Asclepius (Brill 2018) 1-2. 
5 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 2. 
6 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 6. 
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Mobiliteit, connectiviteit en beweging zijn sleutelwoorden om de cultische veranderingen te 

begrijpen. Reizende keizers en bewegingen van het leger veranderden de cultus op 

verschillende manieren. Keizers bezochten en veranderden bestaande heiligdommen, terwijl de 

legers de god meebrachten en zo de stichting van nieuwe culten faciliteerde.7 Hier speelt verder 

de rol van religieuze rituelen versus de rol van het individu en individuele beleving (lived 

religion).8  

Cultische verandering werd verwacht doordat religie en macht specifiek met elkaar waren 

verbonden, omdat religieuze rituelen de elite een platform gaven voor zelfrepresentatie. 

Soldaten waren een van de meest belangrijke groepen die de goden aanriepen tijdens oorlogen 

en veldslagen.9 Volgens Beard, North and Rice (1998:1-2, 4, 9) konden identieke rituelen die 

in de 1e en 3e eeuw werden uitgevoerd, in betekenis verschillen.10 Ritual transfer kwam voor 

door lokale competitie tussen steden, waarbij volgens Le Glay (1975:125) ook drie vormen 

syncretisme voorkwamen, namelijk Interpretatio Romana met directe assimilatie,  assimilatie 

waarbij de goden in hun oorspronkelijke cultische natuur werden aangepast, waardoor hun 

karakter en verering werd verrijkt en cumulatieve assimilatie.11 Bij Interpretatio Romana werd 

verering van een god verbonden met die van een andere god. Deze directe verbondenheid wordt 

gekenmerkt door epitheta of dubbele namen. Dit kwam ook tot uiting in de onderling relatie 

van Romeinen en Kelten. In religieus opzicht is het meest bekende voorbeeld het huwelijk van 

Mercurius met Rosmerta, de grote riviergodin. Ook het huwelijk van Apollo Grannus met 

Sirona is goed bekend. Een god kon niet alleen epigrafisch, maar ook iconografisch 

gesyncretiseerd worden.12 Bij de vorm van assimilatie verkregen goden functies die zij eerder 

niet hadden, voordat syncretisering plaatsvond. Dit is met name bij drie goden aantoonbaar, 

namelijk Mercurius, Neptunus en Venus. Mercurius/Hermes werd door de gehele Grieks-

Romeinse wereld en Punisch Afrika vereerd, al werd hij ook als Mercurius Silvanus verhuld. 

Volgens Le Glay verschijnt hij vanaf dat moment in een meer Afrikaanse vorm en werd 

nadrukkelijke verbonden met de schorpioen van Silvanus. Neptunus/Poseidon werd 

gesyncretiseerd met de Afrikaanse god Yam die echter voornamelijk in het binnenland werd 

vereerd, ver weg van de kust. Hij werd met name in de buurt van bronnen en fonteinen vereerd. 

Venus werd door geheel Afrika vereerd als Victrix en Adquistrix. De derde categorie omvat het 

cumulatieve proces waarbij godheden meerdere epitheta en attributen verwerven. Het meest 

bekende voorbeeld is hier Jupiter die naast Optimus Maximus, ook als Valens, Stator, Dilectator 

en Depulsorius werd vereerd.13 Hoe meer epitheta een god had, hoe meer macht hij bezat. 

Syncretisme kwam voor tussen goden die gelijk maar niet in alle opzicht gelijkwaardig waren. 

Elke god verkreeg door syncretisme meer invloedssferen en kon dus zo in kracht groeien.14 

 

In het tweede hoofdstuk ‘Asclepius before the Roman Imperial Period’ bekijkt de auteur het 

ontstaan van de Asklepios-cultus in de Griekse wereld. Asklepios werd namelijk pas in 293 

v.Chr. naar Rome gehaald om een pestepidemie te verhelpen en werd toen als Asclepius of 

Aesculapius vereerd. De oorsprong ligt in Epidauros in de 5e eeuw v.Chr. toen zijn cultus 

bekendheid kreeg vanwege een “pestepidemie” in Athene. Hierbij werd hij samen met zijn 

dochter Hygieia, godin van gezondheid, door Telemachos ontvangen die een monument 

opstelde ter ere van hen.15 De Asklepios-cultus was een eeuw later al door de gehele Grieks-

                                                           
7 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 7. 
8 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 8. 
9 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 10, 13. 
10 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 14. 
11 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 30, 41-42. 
12 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 43. 
13 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 42. 
14 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 43. 
15 Mark Beumer, Hygieia. Godin of Personificatie? (Boekscout, 2e druk 2016) 13-16. 
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Romeinse wereld verspreid. De Asklepios-cultus werd door het Delphisch Orakel erkend; in 

het Romeinse Rijk speelt het Delphisch Orakel geen belangrijke rol meer in de cultus en werd 

niet meer zoveel de keizers geraadpleegd. Deze zaken en meer komen in dit tweede hoofdstuk 

aan bod, dat de Asklepios-cultus in de Klassieke en Hellenistische Periode onderzoekt tot aan 

keizer Augustus. Er is oog voor gedeelde rituelen die binnen heiligdommen worden 

uitgevoerd.16 

 

Terecht zegt de auteur dat de Epidaurische iamata goede bronnen zijn om het functioneren van 

de cultus in de 5e v.Chr. te beoordelen. De iamata tonen het rituele proces van tempelslaap aan. 

Tempelslaap is een genezingsritueel, waarbij zieken een Asklepieion bezoeken om door 

Asklepios of een andere godheid in een droom van hun ziekte te worden genezen. Deze zijn 

vaak chronisch van aard. Nadat de incubant diverse voorbereidende rituelen als reiniging, 

offeranders en vasten heeft uitgevoerd, wordt deze ’s nachts naar het abaton geleid, waar hij 

zich op een klinē neerlegt. Eenmaal slapend, verschijnt Asklepios in de droom als een bebaarde 

man, omgeven door een heerlijke geur die de patiënt vervolgens geneest door operatie, 

handoplegging of medisch advies. Eenmaal genezen biedt de incubatie een votief al dan niet 

met inscriptie aan.17 Volgens Hamson was het echter niet mogelijk in elk Asklepieion te 

slapen.18 Daarnaast verschilden de regels per heiligdom en is het volgens Van de Ploeg 

onduidelijk of mannen en vrouwen apart sliepen in slaapkamers of tempels. Er is maar weinig 

archeologisch materiaal beschikbaar om deze vragen goed te kunnen beantwoorden.19 

 

Tussen 360-340 v.Chr. is er volgens Davies sprake van een cultic transfer, toen de Asklepios-

cultus onder beheer van de staat kwam te staan. Volgens Davies zijn er drie mechanismen in 

werking: zelfpromotie van de cultus, import door een individu en import door een belangrijke 

gebeurtenis.20 Er zijn echter maar weinig sporen van de Asklepios-cultus in Republikeins Italië 

en in Etrurië had men haar eigen goden, waardoor Asklepios niet nodig was.21  

 

Volgens Van der Ploeg uit de invloed van het Romeinse Rijk op de Asklepios-cultus zich op 

twee manieren: (1) epitheta en (2) iconografie. Deze waren homogeen en statisch in de 

republiek, maar zeer dynamisch in het Romeinse Rijk. Steden willen zich onderscheiden en 

doen dat door lokale rituelen en tradities opnieuw in te voeren.22 Tijdens de periode van het 

Romeinse Rijk werd sotêr een van de belangrijkste epitheta van Asklepios. Sotêr verwijst naar 

met name lichamelijke redding, inclusief fysiek en psychologische genezing, maar ook 

veiligheid, bescherming en verlossing. In Egypte was sprake van syncretisme, namelijk 

Asklepios-Imhotep, maar ook Asclepius-Zimidrenus (Thracië) en Asclepius-Culculsenus 

(Oost-Romeinse Rijk).23 

 

Hoofdstuk 3 kijkt naar de ‘Imperial Relations with Asclepius’. Het doel van dit hoofdstuk is 

om te onderzoeken welke invloed Romeinse keizers hebben op de Asklepios-cultus en hoe de 

provincies hierop reageerden, een top-down reactie in de woorden van Davies. Claudius I (r. 

41-54), Caracalla (r. 211-217) en Hadrianus (r. 117-138) vereerden Asklepios het meest. In dit 

hoofdstuk worden drie thema’s onderzocht in relatie tot de keizerlijke verering van Asklepios. 

Het eerste thema is invloed van invloedrijke personen op het hof. Claudius’ toezegging aan het 

                                                           
16 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 46-47. 
17 Mark Beumer, 'De tempelslaap', in: Geschiedenis Magazine, jaargang 53, nr. 6. (2018) 25-27. 
18 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 78. 
19 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 80. 
20 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 58. 
21 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 64,68. 
22 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 70-71. 
23 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 75. 
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Asklepieion van Kos kwam door toedoen van zijn arts Gaius Stertinius Xenophon die tot de 

Asklepiaden. Het Asklepieion aldaar groeide sterk in bekendheid door de keizerlijke 

bemoeienis. Het tweede thema is invloed van keizerlijke bezoeken en reizen en sluit aan bij 

studies over ‘sacred travel’. Keizerlijke bezoeken gaven een boost aan de economie en het 

heiligdom. Hadrianus en Caracalla vereerden Asklepios in Pergamon. Hun grootste invloed was 

niet op Rome, maar op provinciale tempels. Het derde thema is de toezegging van keizerlijke 

rechten en eerbewijzen en hoe deze in burgerlijke en cultische competitie werden 

geïmplementeerd. Hadrianus valt op door zijn constructie van Zeus-Asklepios als universele 

god.24 Zowel Kos als Pergamon kregen het recht op asylia en Caracalla schonk na zijn bezoek 

een derde neocorate aan het Pergamon-heiligdom. Een neocorate (neokoros) was de titel die 

die poleis in Klein-Azië gebruikten om aan te geven dat de stad het recht had gekregen om een 

provinciale tempel aan een specifiek keizer te verbinden. Het betekende oorspronkelijk 

tempelwachter en vaak deelden de keizers hun tempel hier met de godheid van de polis. Deze 

eer was eerder verleend, hoewel alleen in Klein-Azië, maar Pergamon was de eerste polis die 

dit recht drie keer kreeg. Dit soort eer had dus zowel regionaal als ook rechtstreeks lokale 

betekenis. Deze rechten veranderden de cultische en maatschappelijke dynamiek tussen een 

groep heiligdommen of poleis en leidde tot concurrentie of emulatie van evenementen in andere 

heiligdommen, zoals door Chaniotis (2009:27) is bepleit.25 

Van der Ploeg concludeert dat er een sterke invloed was van de keizers op de Asklepios-cultus. 

Veel keizers vereerden de god, maar was niet altijd opgeschreven, zoals in de vroege Keizertijd. 

Onder Hadrianus wordt Asklepios steeds meer zichtbaar, omdat op gegeven moment de 

gezondheid van de keizer werd verbonden met het welzijn van het Romeinse Rijk. De 

provinciale elite speelde zeer zeker en aantoonbaar een grote rol in het bekend maken van de 

Asklepios-cultus bij de keizers, waardoor de belangrijkheid van de cultus groeide. Davies 

volgend, die beweert dat sekten kunnen zijn overgedragen als gevolg van een top-down invloed, 

is de grote impact die keizers hadden op de sekte aangetoond en ook hoe heersers deze kunnen 

beïnvloeden voor de populariteit van culten, overdracht van cultische elementen en de 

introductie of heropleving van culten van Asklepios. Dat laatste is ook door Chaniotis bepleit 

als een van de manieren waarop regionale culten kunnen worden gecreëerd, als lokale mensen 

nieuw leven hun eigen specifieke culten inblazen in reactie op om in contact te komen met een 

wereldwijde cultus. Regionale culten kunnen ook prominenter worden, wat ook werd 

aangevoerd door Chaniotis, als een reactie op maatschappelijke competitie, iets waarvan hier is 

aangetoond dat het vooral voorkomt in Klein-Azië. Ten slotte is de multidirectionele 

verspreiding van cultische elementen tussen de provincies aangetoond, evenals naar Rome en 

terug, met name gericht op de Asklepios Amelung-iconografie.26 

 

Hoofdstuk 4 ‘Asclepius and the Army’ en 5 ‘The Cult(s) of Asclepius in Roman North Africa’ 

lijken sterken op elkaar, aangezien in beide hoofdstukken de hechte relatie tussen het leger en 

de Asklepios-cultus naar voren komt. De hechte relatie tussen het leger en religie gaat terug op 

de Archaïsche Periode, waar soldaten oorlogsgoden vereerden voor een goede uitkomst van de 

strijd en een blijvende gezondheid, zich uitend in fitheid en doorzettingsvermogen. In ruil voor 

hun bescherming, boden de soldaten offers aan de goden. Ook geloofden de soldaten dat de 

goden de uitkomst van oorlogen en veldslagen voorspelden. In de Hellenistische Periode 

verschenen de goden zelfs op het slagveld, waardoor veel goden de bijnaam Sotêr kregen. 

Talloze nieuwe festivals ontstonden zo die Sotêria werden genoemd. In de Romeinse wereld 

was eveneens een sterke connectie tussen leger en religie, wat zich met name op twee aspecten 

                                                           
24 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 85. 
25 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 86. 
26 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 162. 
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richt: keizercultus en de verering van healing deities. Soldaten riepen vanwege hun risicovolle 

beroep daarom veel genezende goden aan. Er zijn veel sacella (kleine heiligdommen) in 

valitudinaria (ziekenhuizen) teruggevonden die deze these bewijzen. Een sacellum aan 

Asclepius en Hygieia in Novae (Moesia Inferior) is het meest belangrijk en wordt in dit vierde 

hoofdstuk beschreven.27 Dit vierde hoofdstuk onderzoekt met name de invloed van het 

Romeinse leger op de Asklepios-cultus in de Balkan en de Donau-provincies en Thracië en de 

auteur kijkt hoe het leger de cultus heeft vormgegeven. Deze regio’s zijn gekozen vanwege 

militaire zichtbaarheid van het leger door het aantal legioenen en hulptroepen.28 

 

Terug naar Novae, waar diverse inscripties gewijd aan Asclepius zijn gevonden rondom het 

veronderstelde aanwezige valetudinarium, wat de aanwezigheid van een sacellum in het 

ziekenhuis zou aantonen. De aanwezigheid van een Asclepius-cultus toont aan dat hij op een 

nieuwe manier werd vereerd. De verering van Asclepius in veldhospitalen toont de 

verbondenheid tussen seculier en religie aan en toont de invloed van het Romeinse Rijk aan, 

waarbij bestaande praktijken lokaal werden aangepast. Deze militaire verering van Asclepius 

gaf de god een nieuwe context. Er is een inscriptie gevonden op een heiligdom, gewijd aan 

Asclepius en Hygieia door de legatus Augusti pro praetore Titus Vitrasius Pollio uit 157 n.Chr. 

De inscriptie luidt: 

 

[templum or sacellum Aesculapii et Hy]giae leg(io) [I Italica ---] 

[dedic(atum) per T(itum) Vitrasium Po]llionem l[eg(atum) Aug(usti) 

pr(o) pr(aetore) 

 

‘A temple or sacellum of Asclepius and Hygieia dedicated by the I legio Italica by Titus 

Vitrasius Pollio, Augustan propraetorian legate’. ILNovae 9.29 

 

Deze inscriptie is belangrijk omdat het aantoont dat de soldaten de goden zo belangrijk vonden, 

dat zij op de site een tempel bouwden en aan hen wijdden, maar dat dit niet gold voor de cultus 

zelf. Er was een altaartje aanwezig, dat in praktisch opzicht meer dan genoeg was.30 De 

inscriptie kan worden verbonden aan de Marcomannenoorlog en de Antonijnse Pest in die tijd.31 

Asklepios werd door het leger vereerd voor zijn gezondheid en veiligheid. De wisselwerking 

tussen collectieve versus individuele verering komt in het vijfde hoofdstuk aan bod, specifiek 

in Lambaesis.32 

Van der Ploeg wijdt in tevens een sectie aan de Thracische Ruiter die vaak met Apollo en 

Asklepios wordt vereenzelvigd, waarbij in syncretistische vorm Asklepios vaker voorkomt. De 

Thracische Ruiter wordt vaak als Asclepius Zimidrenus afgebeeld.33 De Thracische Ruiter was 

een populaire god en een voorbeeld van religieuze innovatie als gevolg van hellenistische 

invloed op Thracië. Er zijn diverse voorbeelden van tempels waar Asklepios samen met andere 

goden werd vereerd, bijvoorbeeld met Hygieia en Telesphoros.34 In het geval van Asclepius 

Zimidrenus is er sprake van multidirectionele mobiliteit, waarbij cultische elementen niet alleen 

vanuit Rome naar de provincies werden overgebracht, maar ook andersom.35 Tevens besteed 

                                                           
27 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 166. 
28 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 166-167. 
29 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 187. 
30 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 187. 
31 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 189. 
32 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 190. 
33 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 197-198. 
34 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 198. 
35 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 209. 
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de auteur aandacht aan Glykon, de nieuwe Asklepios die in de vorm van een slang werd 

vereerd.36 Na diverse conclusies over de invloed van het Romeinse leger op verspreiding en 

verering van Asklepios in de provincies en ziekenhuizen, vervolgt de auteur haar betoog in het 

vijfde hoofdstuk, wanneer zij Afrika onderzoekt.  

 

Ook hier speelden soldaten (legionairs) een grote rol in de verspreiding van de Asclepius-cultus, 

specifiek in Lambaesis (Algerije). Hier was al een klein Asklepieion aanwezig, dat in opdracht 

van Marcus Aurelius en Lucius Verus was gebouwd. De Romeinse soldaten vereerden 

Asclepius voor hun eigen gezondheid en voor die van de keizer, aangezien zijn gezondheid 

samenhing met het welzijn van het Romeinse Rijk. De meerderheid die Asclepius in Afrika 

vereerden, waren ambtenaars.37 Ook Hygieia werd vereerd, hier samen met Asclepius. Hun 

cultus verspreidde zich van oost naar west. In dit hoofdstuk richt de auteur zich op verschillende 

groepen die Asclepius vereerden, zoals soldaten, ambtenaren, burgers en handelaren. 38 

Specifiek wordt de vergrote mobiliteit onderzocht als gevolg van het Romeinse Rijk dat 

religieuze diversiteit toestond. Een voorbeeld is de cultus Eshmun-Asclepius, waarbij Eshmun 

ook werd geïdentificeerd met Apollo en Apollo Medicus.39 Asclepius en Hygieia waren zeer 

populair in Afrika, gezien het aantal gevonden beelden die zijn teruggevonden, namelijk 21 in 

24 baden. Hun cultus werd vooral aan de hygiëne van het baden verbonden.40 Zoals bekend 

verschilde de Asclepius-cultus per Afrikaanse provincie (Proconsularis en Numidia). Daarbij 

werden aan Asclepius diverse epitheta toegekend, wat betekende dat hij meer macht en invloed 

verkreeg.41 

 

Dit hoofdstuk toont de dualiteit van Asklepios aan. Enerzijds werd hij vereerd als Eshmun-

Asclepius die een van de meest belangrijke godheden was in Proconsularis. Het epicentrum lag 

in Carthago, waar hij als genezer en beschermer van de stad optrad. In Numidia werd hij als 

Asclepius vereerd, met name in militaire zin. Hygieia was af en toe zijn metgezel. Ook de 

iconografie van Asklepios verschilt met die in Rome.42 In de conclusie blikt de auteur nogmaals 

terug op haar hoofdvraag en herhaalt zij de conclusies die reeds afzonderlijk had getrokken in 

de aparte hoofdstukken. 

 

Concluderend is dit voor mij een zeer belangrijke studie die de Romeinse Asklepios-cultus 

duidelijk heeft beschreven. Nu is duidelijk welke antieke bronnen melding maken van 

Asklepios, Asclepius, Hygieia en Eshmun-Asclepius en hoe deze culten werden verspreid door 

met name de Romeinse legers, waardoor sprake is van een enorme cult transfer, syncretisme en 

religieuze innovatie. Op ritueel niveau heeft Van der Ploeg weinig tot geen aandacht besteed. 

De tempelslaap is beschreven, maar had ook vanuit ritual transfer beschreven kunnen worden, 

aangezien dat ritueel uiteindelijk zeer belangrijk was voor de soldaten die dagelijks hun leven 

moesten riskeren in de strijd. Echter was hier natuurlijk geen sprake van chronische 

aandoeningen die klassiek zijn voor de aanroeping van Asklepios. Dit boek is zeer waardevol 

en zal zeer zeker vaak worden geciteerd in onderzoek gerelateerd aan Asklepios. 

 

                                                           
36 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 211-213. 
37 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 215. 
38 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 216. 
39 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 217-226. 
40 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 228-230. 
41 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 230-234. 
42 Van der Ploeg, The Impact of the Roman Empire, 260-261. 
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(Recensie) H.F.P. Hillen, E.S. Houwaart, F.G. Huisman (red.), Medische geschiedenis. Ziekte, 

Kennis, Dokter en patiënt, Gezondheidszorg en maatschappij (Bohn Stafleu van Loghum 

2018). ISBN 9789036821681, 285 pp. €49,95. 

Mark Beumer 

 

Na de Nederlandse boeken over medische 

geschiedenis van Lindeboom (1993) en 

Broos (2011) ligt er nu een nieuw boek 

onder redactie van Hillen, Houwaart en 

Huisman.  

 

In dit nieuwe boek of liever gezegd een 

bundel, beschrijven diverse specialisten 

aspecten uit wat zij ‘medische geschiedenis’ 

noemen. Ik spreek hier over ‘medische 

geschiedenis’ omdat de nadruk enerzijds op 

de periode 19e eeuw tot aan heden ligt en 

anderzijds er een thematische aanpak is 

gehanteerd. 

 

Het boek bestaat uit vier delen en 17 

hoofdstukken (Deel I Ziekte, Deel II Kennis, 

Deel III Dokter en patiënt, Deel IV 

Gezondheidszorg en maatschappij). 

 

Het boek wijkt hiermee enorm af van haar 

voorgangers. Het boek werkt niet 

opbouwend vanaf de Oudheid, maar kijkt in 

retroperspectief terug naar de Oudheid en de 

Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd, 

waarbij de auteurs zich focussen op de 

belangrijkste personen als Hippokrates en Galenos, wijden enkele woorden aan de humoren-

leer en halen diverse casussen aan, zoals de omgang met borstkanker. De Middeleeuwen staan 

vooral centraal in hoofdstuk 13 waar het ontstaan van het ziekenhuis wordt beschreven als 

ontwikkeling uit kerken en kloosters. De Vroegmoderne gedachten van Déscartes komt in 

hoofdstuk 4 naar voren, wanneer J. van Gijn over lichaam en geest spreken. 

 

Het is duidelijk dat de expertise van de auteurs in de medische geschiedenis van de Moderne 

Tijd te plaatsen is en dat hier essentiële literatuur over eerdere perioden is genegeerd. In 

hoofdstuk 11 wordt door Huisman de arts-patiëntrelatie besproken, waarbij de auteur drie 

perioden hanteert. Ten eerste de “traditionele” periode tot aan 1880, vervolgens 1880-1950 en 

de postmoderne periode 1950-heden. Ik mis hier de arts-patiëntrelatie in de Oudheid, 

Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Specifiek mis ik de inbreng van em. Prof. dr. Manfred 

Horstmanshoff, hoogleraar antieke geneeskunde uit Leiden.43 In 20016 verscheen bij Brill 

onder redactie van Georgia Petridou en Chiara Thumiger het boek Homo Patiens - Approaches 

to the Patient in the Ancient World. In 2015 verscheen bij University of California Medical 

                                                           
43 https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/manfred-horstmanshoff/publications#tab-3 (bezocht op 4-

12-2018). Zie bijvoorbeeld H.F.J. Horstmanshoff, De pijlen van de pest. Pestilenties in de Griekse wereld (800-

400 v.C.) (Amsterdam 1989); H.F.J. Horstmanshoff, Patiënten zien. Patiënten in de antieke geneeskunde (oratie 

Universiteit Leiden 2006). 

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/manfred-horstmanshoff/publications#tab-3
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Humanities Press het boek onder redactie van Maria Malatesta Doctors and Patients: History, 

Representation, Communication from Antiquity to the Present, waar de relatie tussen arts en 

patiënt vanaf de Oudheid tot aan heden wordt beschreven, met aandacht voor de Middeleeuwen. 

 

Een ander aspect dat ik mis wat onder gezondheid wordt verstaan. Hoofdstuk 3 bespreekt wat 

ziekte is, maar tot mijn grote verbazing komt hier een theoretische verhandeling vanuit de ICD 

en DSM. Waar is het antieke, middeleeuwse en vroegmoderne gezondheidsconcept? Het idee 

van humoren in balans heeft tot de 19e eeuw stand gehouden ofwel het Hippokratisch-

Galenische concept.44 

 

Tenslotte mis ik de rol van religie. Religie speelde een enorme rol binnen de geneeskunde en 

nog steeds. Op pagina 212 wordt eenmalig tempelslaap genoemd, waarbij zieken een 

Asklepieion (niet Asklepion) bezochten of een andere tempel, om in een droom door een 

godheid te worden genezen. Vaak ging het om Asklepios, maar ook andere goden als 

Amphiaraos, Isis of Salus. Bovendien ging dit fenomeen in de Middeleeuwen door met 

‘kerkslaap’, waarbij martelaren en heiligen voortaan de zieken genazen.45 Ook heden wendt 

men zich tot religie wanneer de reguliere geneeskunde niets meer kan doen. Denk aan Jomanda 

bijvoorbeeld. Hoofdstuk 14 komt wat mij betreft nog het meest bij deze benadering en had ik 

graag aan het begin gezien. 

 

Kortom, het boek is zeer leesbaar geschreven, met prachtige illustraties en interessante 

kaderteksten. Duidelijk is ook dat de afzonderlijke hoofdstukken vooral op basis van eigen 

onderzoek geschreven zijn in retroperspectief op voor namelijk Oudheid en Middeleeuwen, met 

als nadruk de 19e eeuw tot heden. Het boek is mede door de thematische opzet een innovatieve 

vorm van handboeken die duidelijk moeten aansluiten bij de studie Geneeskunde. Dit handboek 

is enerzijds vernieuwend en anderzijds een gemiste kans om de meest actuele literatuur over 

medische geschiedenis in alle tijdvakken te bundelen. 
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(Recensie) Bernd-Christian Otto, Susanne Rau, Jörg Rüpke (Eds.), History and Religion-

Narrating a Religious Past. Band 68 (De Gruyter 2015). ISBN 9783110444544, 464 pp. 

€134,99. 

Mark Beumer 

 

Dit boek is de eerste systemische 

wetenschappelijke studie die de complexe 

relatie tussen religie en geschiedenis 

analyseert. Het beschouwt religieuze 

groepen als producenten van zowel 

historische narratieven als historiografische 

onderwerpen. 

 

Volgens de auteurs is geschiedenis bij 

uitstek als instrument geschikt om 

verandering te beschrijven in relatie tot de 

identiteit. Gaandeweg is hier de 

historiografie bijgekomen, waarvan 

postkoloniale wetenschappers hebben 

benadrukt hoe belangrijk de 

standplaatsgebondenheid hierbij is. 

Specifiek gaat het hen om zaken als 

historische ‘waarheid’ alsook de tijds- en 

culturele gebondenheid van de auteur. 

Vervolgens is er meer aandacht gekomen 

voor de niet-Westerse, non-eurocentrische, 

vergelijkende en multi-perspectieve studies 

met betrekking tot historiografie. 

 

Verder is er meer aandacht voor 

cultuurafhankelijke terminologie en 

argumentaties met religieuze en sociale 

invloed, monetaire eisen en 

carrièreperspectieven. Wanneer men de historiografie bestudeert, is religie vaak afwezig. De 

inmiddels indrukwekkende activiteit met betrekking tot het schrijven van studies in relatie tot 

religie, is volgens de auteurs met name aantoonbaar in de History of Religion of 

Religionsgeschichte. Ondanks deze groeiende productiviteit is er sinds de jaren 90 van de 

twintigste eeuw maar weinig aandacht voor ‘Geschiedenis’ of ‘Traditie’. Doordat 

historiografen religie lang genegeerd hebben, hebben religiehistorici de kans gemist hun eigen 

methodologie te versterken. 

 

Volgens de auteurs kent de religieuze historiografie vier kenmerken. Ten eerste wordt het idee 

van handelingsbekwaamheid (agency) toegekend aan actoren, met name menselijke actoren. 

Hierbij gaat de aandacht uit naar een almachtige god die achter de verandering binnen de 

geschiedenis zit, of goden die in staat zijn op bepaalde vlakken invloed te kunnen uitoefenen. 

Engelen worden als tussencategorie ingevoegd die tussen mens en god kunnen bemiddelen. 

Niet alleen goddelijke figuren belichamen deze handelingsbekwaamheid, maar ook stenen, de 

‘Heilige Geest’ of ‘karma’. Ten tweede zijn er historische narratieven die het verleden 

behandelen, inclusief historiografische argumenten. De belangrijkste modellen zijn het lot of 

voorzienigheid, veroorzaakt door de goden. Zelfs zonder goddelijke sturing is verandering 
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aanwezig. Mythologie en geschiedenis zijn hierbij niet elkaars tegenpolen, maar varianten van 

geschiedenis, die op een andere manier worden benaderd. Ten derde moet het religieus narratief 

niet te nauw met de historiografie worden verbonden, maar moet men openstaan voor een breed 

aanbod van media. Religie biedt volgens de auteurs veel alternatieven voor geschiedenis, 

ondanks het feit dat historische narratieven een historisch bewustzijn creëren. Hymnen en 

gebeden geven bijvoorbeeld ruimte voor het frequent herhalen en herinneren; liturgische 

herhalende functies op eenzelfde manier. Rituelen verbeelden het verleden op een mimetische 

of dramatische wijze of zelfs competitie, wanneer wij aan antieke mediterrane ‘spelen’ denken. 

Specifieke objecten kunnen binnen deze rituelen worden ingebed, waardoor zij historische 

betekenis krijgen of een dergelijke rol activeren door associaties met hun binnen een mythisch 

narratief. Rituelen worden gereflecteerd in kalenders die een onafhankelijke status bereiken als 

populaire zenders van chronologische schema of beginsels en eindpunten en een verleden dat 

is herinnerd door het jaar binnen de volgorde van festivals. Tenslotte kan religieuze 

historiografie opduiken binnen bekend professionele contexten en  routines, zoals beschreven 

door Michel de Certeau. De constructie van het verleden is zeer complex, waarbij het belangrijk 

is te onderhandelen tussen de geheugens van historische verandering, verhaald door anderen of 

in andere contexten en de continuïteit die cruciaal is voor de legitimering van centrale religieuze 

dogma´s en instituten.  

 

De auteurs merken dat historici binnen de History of Religion-benadering moeite hebben met 

de wisselwerking tussen etische en emische perspectieven. Ook het idee van ‘Verstehen’ is voor 

hen een lastig concept, omdat zij werken met concepten waarin religie is belichaamd. 

Religieuze actoren worden binnen de etische historiografie geplaatst, terwijl het emische op een 

specifieke religie wijst. Hierbij speelt het probleem van het concept ‘religie’ zelf. De 

academische studie van de History of Religion in de 19e eeuw was gekarakteriseerd door een 

algemene trend richting filologisch-gebaseerd historisch onderzoek. Voor de representanten 

van ‘historicisme’ (belangrijke intellectuele trend in de 19e en vroege 20e eeuw) is de 

historisering van religie een zeer belangrijke zaak in de verdediging van religie, omdat het zo 

een instrument bood in de omgang met diverse religies en een antireligieuze houding. De 

aangebrachte grenzen binnen de religieuze historiografie zoals de uitsluiting van ‘heidenen’ in 

het christendom of ‘getuigen’ in plaats van ‘zenders’ binnen de vroege islam, zijn nu algemeen 

geaccepteerd.  

 

Een van de alternatieven voor deze History of Religions is de ‘Westerse esoterie dat op de 

intersectie opereert tussen religie, filosofie en kunstgeschiedenis. Dit betoog wordt vervolgens 

toegepast op drie delen met 25 hoofdstukken. In het eerste deel staan wortels en ontwikkelingen 

centraal, met hoofdstukken over de Romeinse Republiek, Paulus, Chinese boeddhistische 

monniken en de Waldenzen. Het tweede deel handelt over het schrijven van verhalen, waarbij 

islam, hindoe-heiligen, de vroege kerk en het 20e-eeuwse China voorkomen. Tenslotte 

bespreekt het derde deel transformerende narratieven met aandacht voor traditie binnen de 

liturgie, Romeinse legers en judaïsme. 

 

Dit boek is hiermee zeer veelzijdig en behandelt thema´s binnen de History of Religion van 

Oudheid tot heden met aandacht voor specifieke kenmerken. Dit boek vult hiermee de eerder 

genoemde lacune met betrekking tot de studie van religie als een op zichzelf staande categorie. 
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(Recensie) Karim Schelkens, Paul van Geest, Joep van Gennip, Het katholicisme in Europa. 

Een geschiedenis (Boom 2018). ISBN 9789024424184, 445 pp. €34,90. 

Mark Beumer 

 

Dit boek is het nieuwste handboek over de 

geschiedenis van het katholicisme. In 2005 

verscheen bij Verloren en geschreven door 

Eijnatten Nederlandse religiegeschiedenis, 

dat eveneens een veelomvattend overzicht 

biedt, maar zich specifiek op Nederland 

richt en het bredere begrip ‘religie’ 

hanteert. Hier staat met name het 

katholicisme centraal. Anders dan bij 

Eijnatten is hier meer aandacht voor 

Bijbelse geschiedenis. 

 

Volgens de auteurs ‘probeerde de 

Romeinse beschaving het vroege 

christendom een plaats te geven – een 

moeizaam transformatieproces. In de 

Middeleeuwen, werd het katholicisme even 

veelzijdig als dominant in de samenleving. 

De hervormingen in de woelige zestiende 

eeuw leidden tot maatschappelijke 

omwentelingen die het Europese denken tot 

op de dag van vandaag hebben beïnvloed.’ 

 

In vier delen met in totaal 20 hoofdstukken 

en een slotbeschouwing, voorzien van 

bijlagen met lijsten, kaarten en illustraties, 

inclusief literatuuroverzicht, registers en auteursbiografieën, biedt dit boek een duidelijk en 

leesbaar overzicht van de geschiedenis van het katholicisme in de wereld. De geeloranje kleur 

van de letters zijn esthetisch verantwoord en geeft het oog rust. 

 

In het eerste deel wordt de periode van Alexander de Grote (4e eeuw v.Chr.) tot aan de Late 

Oudheid (6e eeuw n.Chr.) beschreven. Het eerste hoofdstuk beschrijft het jodendom tegen de 

achtergrond van het hellenisme. Het tweede hoofdstuk beschrijft de transitie van jodendom naar 

christendom, waarbij wordt betoogd dat er geen precieze begindatum voor het christendom valt 

aan te geven en dat er tot aan de 4e eeuw n.Chr. sprake is van joodse en christelijke cross-overs. 

Vervolgens wordt begrip framing geïntroduceerd in relatie tot de verbeelding van joden als een 

verderfelijk volk met een aangeboren drang tot wreedheid en moordlust, die hen tenslotte tot 

de moord op Jezus had geleid. Deze beeldvorming wordt vervolgens met de Holocaust in 

verband gebracht, die nog steeds actueel is. Tevens wordt het Paulinische christendom 

besproken alsook de ‘leer van de apostelen of Didaché. Deze tekst uit het Syrië van de 2e eeuw 

n.Chr. speelt een grote rol in de infrastructuur van de vroegste gemeenschappen. In het derde 

en vierde hoofdstuk staan de christenvervolgingen centraal, met name door Decius en 

Diocletianus, waarbij de ‘polytheïstische’ wereld te maken krijgt met het ‘monotheïsme’ van 

de christenen, specifiek in het Romeinse Rijk. Deze andere manier van denken over 

goddelijkheid, leven en dood, arm en rijk en ziekte en gezondheid, brengt een aardverschuiving 

teweeg, waardoor velen zich laten bekeren tot het christendom. Anderzijds wordt het 
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christendom door de Romeinse staat als een bedreiging gezien, omdat zij zich niet willen 

conformeren aan de Romeinse keizercultus en godsdienst. Binnen deze context ontwikkelt zich 

een ‘orthodoxie’ en komen de Evangeliën tot stand. Er wordt ook aandacht gegeven aan keizer 

Constantijn die de christenen vrijheid van godsdienst gaf in 313 en bekend staat als het Edict 

van Milaan. Overigens betogen de auteurs dat de overwinning van Constantijn in 312 deels te 

wijten was aan het visioen, waarbij hij volgens de christelijke Lactantius en Eusebius dan wel 

een kruis aan de hemel zag oplichten, dan wel een stem hoorde om het chi-rho teken op de 

schilden aan te brengen. Dit is echter zeer onbetrouwbaar en is aantoonbaar door zijn Boog van 

Constantijn, waar een inscriptie is aangebracht die het succes verklaart door de ‘onbekende 

god’. Welke god dat is, is niet zeker. Immers heeft Constantijn vele visioenen van Apollo gehad. 

Het vijfde hoofdstuk bespreekt drie stromingen binnen het Latijnse christendom, namelijk 

manicheïsme, donatisme en pelagianisme. 

 

In het tweede deel staan de Westerse Middeleeuwen centraal, waar wordt begonnen met het 

einde van het West-Romeinse Rijk in 476. Langzaam aan wordt het proces van kerstening 

gestart, geleid door diverse missionarissen als Bonifatius en Willibrord. Dit gebeurt tegen de 

achtergrond van de Merovingen en Karolingen. Karel de Grote verankert de titel van imperator 

en wenst een christelijk wereldrijk te vormen. Vaak wordt hij als ‘vader van Europa’ aangeduid. 

In deze Vroege Middeleeuwen worden ook talloze kloosters gesticht, waaronder die van 

Gregorius de Grote. Tijdens de Karolingische Renaissance van de 8e eeuw kwam er een nieuwe 

interesse in de Klassieke Oudheid, waardoor men diens geschriften ging bestuderen. In de 12 

eeuw komt dit weer terug. In deze tijd krijgt ook het feodalisme vorm met haar infrastructuur 

van leenheren, leenmannen, grondbezit en trouw. Vervolgens wordt in het hoofdstuk over de 

Hoge Middeleeuwen het Grote Schisma van 1054 besproken, waarmee er een scheiding kwam 

tussen de oosters-orthodoxe Kerk en de rooms-katholieke Kerk. Nadat de islam in het vorige 

hoofdstuk zeer kort is geïntroduceerd, is er hier meer aandacht voor de Reconquista, de 

christelijke herovering van het Iberisch schiereiland op de moslims. Een ander heikel punt is de 

investituurstrijd, waarin keizers en pausen met elkaar strijden om wie de bisschoppen mag 

benoemen. Het laatste hoofdstuk uit deel II behandelt de Late Middeleeuwen (1300-1500) met 

de opkomst van de steden, die traditioneel in het jaar 1000 geplaatst wordt. Verder komt hier 

een zeer specialistisch deel over de introductie van de academische theologie aan de hand van 

Bernardus en Abelardus, de universiteit als nieuw fenomeen, gevolgd door de contemplatieve 

theologie en eindigt met het Westers Schisma (1378-1417) waarin pausen en tegenpausen met 

elkaar de strijd aangaan. 

 

In het derde deel staat de periode van Luther (16e eeuw) tot aan Napoleon (19e eeuw) centraal. 

Renaissance, Reformatie en radicale Reformatie van Hendrik VIII zijn hier de kernpunten. De 

Renaissance is in de 14e eeuw in Italië opgekomen en heeft daarna geheel Europa bereikt. Een 

van de meest kritische denkers was Erasmus die als christen-humanist het wel en wee van de 

Kerk kritisch heeft beschouwd, zonder ooit uit te treden. Andere critici zijn Luther en Calvijn 

die de rijkdom en het niet naleven van de eigen regels door katholieke kerk hekelden en hier fel 

op reageerden. Met name het leven na de dood was een groot punt van discussie: de 

predestinatieleer. Hendrik VIII uit Engeland was wat radicaler en staat aan het hoofd van de 

Anglicaanse Kerk die in 1543 was ontstaan. In het tweede hoofdstuk komt katholieke antwoord 

op deze gebeurtenissen in de vorm van het Concilie van Trente (1545-1563) dat tot doel had de 

misstanden en misbruiken binnen de Katholieke Kerk aan te pakken. Ook moest duidelijkheid 

worden geschapen omtrent verschillende door de protestanten betwiste geloofspunten. Tevens 

wordt het tridentijnse katholicisme besproken, dat tot aan het Vaticaans Concilie stand hield. 

Andere zaken die aan bod komen zijn de Societas Iesu, de jezuïeten, het jansenisme en 

gallicanisme. Het derde hoofdstuk bespreekt de welbekende Opstand in de Nederlanden (1555-
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1648) met als kern de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waarin de katholieke Spaanse koning 

Filips II uiteindelijk in 1581 werd afgezworen. In 1588 riep de Staten-Generaal de Republiek 

uit, die in 1648 door Spanje werd erkend. In deze woelige periode introduceerde Filips II de 

Inquisitie die alle niet-katholieken moest vervolgen. Alva was hier het gezicht van. Na het 

Verdrag van Westfalen was men er uiteindelijk nog niet en werd dit verdrag in 1678 met de 

Vrede van Nijmegen opnieuw vastgesteld. In het vierde en vijfde hoofdstuk staat de Verlichting 

centraal, waarin diverse stromingen protagonisten als Immanuel Kant worden belicht. Het derde 

deel wordt afgesloten met een overzicht van de Franse en Amerikaanse Revolutie. De Bataafse 

Revolutie wordt hier niet genoemd. 

 

Het vierde en laatste deel behandelt het Europese katholicisme na de Verlichting tot aan het 

Vaticaanse Concilie. In dit deel worden talloze theologische kwesties behandelt tegen de 

achtergrond van de Romantiek. Tevens spelen de Eerste, Tweede en Koude Oorlog als 

historische context een belangrijke rol rondom Vaticanum I en II, waarbij met name Vaticanum 

II wordt toegelicht en de liturgie centraal staat. In 1960 kwam er een einde aan het eurocentrisch 

katholicisme en was dit het eerste concilie dat dagelijks werd gefilmd. Officieel verliep dit 

concilie tussen 1962 en 1965 en werden afzonderlijke zittingen gehouden. Er kwamen nieuwe 

Secretariaten en men had onder andere tot doel om de spanningen met de orthodoxe kerken te 

doen afnemen. Met betrekking tot de liturgie stond de Liturgische Beweging centraal die heel 

wat eisen had en zijn ingewilligd. Andere debatten gingen over de kerk zelf en de relatie van 

de kerk met de moderne wereld. 

 

Concluderend biedt dit boek op tal van punten nieuwe en verdiepende inzichten die in eerdere 

handboeken wellicht niet zo duidelijk zijn beschreven. Ik mis echter hier de verbinding met de 

ritual studies, de leerstoel van Paul Post van Tilburg University. Religie bestaat natuurlijk uit 

een geordend systeem van rituelen die zich in de loop der tijd voortdurend hebben aangepast 

door allerlei oorzaken. Ik had graag meer aandacht gezien voor deze rituele dynamiek die zich 

vanaf de Oudheid tot aan de heden heeft voorgedaan en nog steeds gaande is. Dat is een gemiste 

kans. Verder is dit een prachtig handboek dat nog lang kan worden gebruikt in het onderwijs. 
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Sinterklaas in Millingen aan de Rijn. Een geschiedenis 

Mark Beumer 

 

Inleiding 

In 1888 is het 130 jaar geleden dat Sinterklaas voor het eerst officieel in Nederland werd 

onthaald.1 Sindsdien heeft het zich razendsnel naar alle uithoeken van ons land verspreid. Het 

Sinterklaasfeest is en blijft in Nederland ongekend populair. Sinds de relieken van Nikolaas in 

1087 naar Bari (Zuid-Italië) zijn verplaatst, is zijn cultus steeds verder in Europa bekend 

geraakt, met name vanaf de 13e eeuw.2 In dit artikel staat de geschiedenis van het 

Sinterklaasfeest in Millingen aan de Rijn centraal dat vlak naar de eerste intocht werd 

georganiseerd. 

  

Voorgeschiedenis: van Sint Nikolaas tot Sinterklaas 

Voordat ik u meeneem naar de Millingse Sinterklazen is het goed eerst even naar de historische 

ontwikkeling van het Sinterklaasfeest te kijken. Nikolaas werd rond 270 geboren en werd rond 

zijn dertigste gekozen tot bisschop van Myra, een stad aan de zuidkust van Klein-Azië. In 325 

nam hij deel aan het Concilie van Nicea dat de christelijke geloofsbelijdenis opstelde. Zijn dood 

moet ergens tussen 340 en 350 gesitueerd worden. Vele wonderverhalen over hem zijn bekend. 

De Nikolaasviering is vanaf de derde eeuw verspreid. Op de Middellandse Zee was een 

compleet opgetuigd zeilschip in nood, de zeelui riepen de bisschop van Myra aan en terstond 

verscheen hij hoog in de masten, door de storm voor de matrozen onbereikbaar, om het tuig los 

te maken zodat men de zeilen kon reven. Vanaf dat mirakel vereerden de zeevaarders hem als 

patroon, waardoor zijn reputatie overal verbreid raakte. Iedere havenstad heeft een 

Nikolaaskerk, bijvoorbeeld in Nijmegen die in 1050 gesticht is.3 Ook in het laatste verhaal 

speelt water een rol. Al in Myra, zegt men, drupte uit het gebeente van de heilige een 

waterachtig vocht, bekend onder de naam 

manna; in de stad Bari, die zijn relieken sinds 

1087 bezit, gaat dat druppelen tot heden nog 

steeds door. Aangelengd met water is dat 

manna bij de Grafkerk in flaconnetjes 

beschikbaar voor iedereen die daar genezing 

van verwacht en op 8 mei – de dag dat het schip 

met zijn gebeente Bari binnenliep – gaan meer 

dan duizend flesjes over de toonbank. Dan 

wordt ook het beeld van de heilige naar de 

haven gedragen, waar het enkele uren op de 

steven van een schip blijft staan om de zee en 

allen die haar bevaren te zegenen.4 In die 

functie lijkt hij de gechristianiseerde versie van 

de Griekse zeegod Poseidon. 

Karl Meisen schrijft in zijn standaardwerk Nikolauskult und Nikolaasbrauch im Abendland hoe 

zeer hij gecharmeerd is van het Nederlandse kinderfeest en geeft hiervoor verschillende 

redenen: ‘Nergens is het feest van de heilige van Myra ook maar in de verste verte zo populair 

gebleven en wel tot in de huidige tijd als hier […] Nergens was de gelegenheid zo gunstig de 

oorzaken van het gebruik met behulp van onderzoek op het spoor te komen. Want nergens 

vloeien de bronnen zo rijkelijk […] Bovendien heeft zich nergens het gebruik, ondanks alle 
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pogingen het uit te roeien [..] zolang in zijn oorspronkelijke vorm gehandhaafd als in dit land 

van het klassieke Sinterklaasfeest.’5 

Belangrijk kenmerk van ons mooie Sinterklaasfeest is de viering van de komst van Sinterklaas 

op Sinterklaasochtend in familiekring, dat tot de jaren 50-60 nog de gebruikelijke traditie was. 

Voor het bed naar gaan werd met de ouders uit volle borst een aantal sinterklaasliedjes gezongen 

en kon men vervolgens nauwelijks de slaap vatten. Half in slaap, half wakker, werd gespannen 

geluisterd of het getrappel van paardenvoetjes al op de daken te horen was. ’s Ochtends vroeg, 

bij het wakker worden, wachtte in de koude woonkamer rond de bijna gedoofde kachel een 

geweldige verrassing. En extra fijn was dat je een uur later naar school mocht, zodat je alvast 

met je cadeaus kon spelen. Als regel veranderde de sinterklaasochtend van 6 december pas in 

de pakjesavond van 5 december als niemand in het gezin meer geloofde en werden ook de 

ouders en overige volwassenen bedacht. Daarbij was het een goede traditie om alleenstaanden 

in de huiselijke kring bij de viering van het feest uit te nodigen.6  

 

Millingse Sinterklazen 

De mij vroegst bekende persoon die in Millingen Sinterklaas speelde, was Wilhelmus 

Hendrikus Makaaij. Er werd ook gezegd: dat is er een van de bisschop. Wilhelmus (hierna 

Wim) werd op 22 november 1903 te Millingen geboren als zoon van de Millingse 

steenfabriekarbeider Johannes Wilhelmus Makaaij en Geertruida Wilhelmina Bierman. Wim is 

overleden op 18 maart 1953 nadat hij in 1952 ziek werd.7 Op basis van de informatie, verstrekt 

door dochter Doortje Makaaij heeft hij tussen circa 1946-1947 en 1951 Sinterklaas gespeeld 

dat door de toneelvereniging werd georganiseerd. Hij kwam wel met de boot aan en ging dan 

te paard verder naar het kruisverbond ook wel patronaat genoemd. Daar kregen de kinderen dan 

een sinaasappel en een koekje. Hij ging ook op huisbezoek, ook bij zijn eigen gezin. Doortjes 

oudste broer zei toen: ‘Sinterklaas heeft de zelfde schoenen als ons vader.’ 

 

Hierna werd de rol van Sinterklaas overgenomen door 

Wilhelmus Christoffel Kokke ofwel Chris Kokke. Hij werd 

geboren op 6 februari 1873 te Nijmegen en is overleden op 18 

december 1950 eveneens in 

Nijmegen. Van beroep was hij 

kaarsenmaker, kaarsenfabrikant en 

fabrieksdirecteur. Sinds 12 juni 

1900 was hij getrouwd met 

Hendrina Martina Antonia Koster, 

die geboren was op 19 november 

1877 te Arnhem en is overleden op 

17 maart 1961 te Nijmegen.8  

Mel van Beek, de kleindochter van 

Chris, geeft aan dat in het bezit van 

een zogenaamde kabinetfoto waarop haar grootvader als 

Sinterklaas is afgebeeld, geflankeerd door een Zwarte Piet. De foto 

moet omstreeks 1900 gemaakt zijn.  

 

 

 

 

Chris Kokke als Sinterklaas (ca. 
1900) 

Chris Kokke 
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Zijn zoon Wilhelmus Maria Andreas 

(Wim) Kokke (8 februari 1907 - 26 

oktober 1980 ) te Nijmegen, heeft zijn 

rol als Sinterklaas later overgenomen tot 

1967, maar dit is niet zonder slag of 

stoot gegaan.910 Henk Gipman vertelde 

mij aan de telefoon dat hij als 

taxichauffeur Chris altijd in Nijmegen 

ophaalde om vervolgens naar Millingen 

te brengen.11 Echter, de laatste keer dat 

Chris Sinterklaas speelde, was het 

autoloze zondag.  De vader van de 

huidige Sinterklaas Niek Verhoeven 

had gezegd dat het de laatste keer was. 

Het werd te omslachtig om hem telkens 

in Nijmegen op te halen en men wilde 

liever iemand die dichterbij woonde. 

Zijn zoon Wim woonde in Millingen op 

dat moment. Het bericht zorgde ervoor 

dat Chris de hele rit moest huilen. Chris 

had altijd met veel plezier Sinterklaas 

gespeeld en werd in Millingen altijd 

door kapper Wim Broekman 

geschminkt. Het was een enorme klap 

voor hem en het roept tevens de vraag op hoe goed of slecht de verhoudingen tussen vader en 

zoon Kokke waren.  

 

In 1967 nam Herman Verhoeven uit Millingen aan de Rijn het over van Wim. Hij is op 23 mei 

1943 ter plaatse geboren en woont sindsdien in Millingen. Volgens Herman begon het zo’n 45 

jaar geleden als bestuurslid van Concordia 34 tijdens een bestuursvergadering. De toenmalige 

Sint kon op de afgesproken datum voor de jeugd niet komen en meldde zich met onbekende 

reden enkele dagen voor het evenement af. 

 

Wim Kokke (rechts) 
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Op dat moment was er niemand anders te vinden die in kon springen. Herman heeft toen gezegd 

‘zorg maar voor kleding’ waarna hij bij de Vrouwenbond van Kekerdom via mijn oom Nico 

Tielkes of Ben Leenders een Sinterklaaspak gehuurd of geleend heeft. Daarnaast werden twee 

pieten geregeld, Ben Heijmink en John Kummeling. Met zijn drieën hebben zij er iets moois 

van gemaakt, waarna Herman vele jaren via Concordia 

met wisselende knechten de Sinterklaasfeesten van de 

jeugd heeft verzorgd, waarbij het prettig was dat hij in 

voetbaltaal kon communiceren. 

 

Naderhand werden ook huisbezoeken afgelegd. De vaste 

pieten waren toen Huub Passman en Wim van Deelen en 

later ook Rob en Han Verhoeven en vele anderen. Tussen 

1967 en 2000 stond Sjaak Pouwels tijdens de intocht in 

Millingen altijd paraat met zijn Fordje, meestal in de 

Droge Tent en een enkele keer ook in de Natte en diverse 

keren in de kerk. Eenmaal is het paard van Jan Remy – 

Veronique – in te zetten, maar die ging op zijn achterste 

poten staan. Gelukkig hielp Sjaak hen met zijn Ford uit de 

brand. Later kwamen er vele intochten in Kekerdom, Haps 

en Leuth bij. Rond 1975 speelde de Ethiopische Addis 

Ababa Sinterklaas in een Millingse crèche.12 

 

Ook veel verenigingen, bejaardentehuizen en 

bejaardenbonden, personeelsverenigingen van zowel 

Millingen, Kekerdom, Ooij, Haps, Boxmeer, Nijmegen Zuid en Oost en een manage in Alverna 

werden aangedaan. Er kwamen steeds meer vragen van scholen uit Kekerdom, Ooij en Haps. 

Herman is naar eigen zeggen helaas nooit op de basisschool in Millingen geweest, omdat Jan 

Smit daar Sinterklaas speelde. De Millingse kleuterschool en crash alsook de BSO was elk jaar 

een van de hoogtepunten. 

 

Herman kreeg opeens zoveel pieten dat er een stop ingelast moest worden. Vooral de inbreng 

van de jongens van de fietsclub was een fijne bijkomstigheid met hun doldrieste en leuke toeren 

waarbij zij op de daken klommen.  

 

Alle pietenpakken (circa 35 stuks) en het 

Sinterklaaspak waren in eigen beheer 

door de vrouw van Herman gemaakt. De 

mantel en onderkleed zijn nog steeds in 

gebruik. Herman benadrukt hoeveel hij 

aan zijn vrouw te danken heeft. Zonder 

haar was het feest nooit compleet. De 

voorbereiding voor de intocht begon vier 

weken vooraf. Pakken wassen en 

herstellen, strijken, veren, schmink en 

baby shampoo kopen waren belangrijke 

facetten voor succes. Wanneer Herman ’s 

avonds thuis kwam van een optreden en 
Jan Smit als Sinterklaas 

Ben Heijmink en John Kummeling als Zwarte 
Piet 
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het geregend of gesneeuwd had, kon zijn vrouw Riet weer opnieuw beginnen met wassen en 

strijken en alles weer op orde brengen, soms tot diep in de nacht zodat hij er de volgende dag 

weer prima uitzag. 

 

Alle schmink en verkleedpartijen gebeurden bij Herman thuis. Op het laatst was het geen doen 

meer om op de logeerkamer twintig pieten te schminken met maar één douche. Natuurlijk moest 

er óók weer afgeschminkt worden. Gelukkig kon 

men later dankbaar gebruik maken van het 

Juliana-gebouw. Riet zorgde altijd voor een pan 

tomatensoep en een pan erwtensoep met broodjes 

knakworst, uiteraard geserveerd met een kopje 

koffie, een koud biertje of frisdrank. Al met al 

waren de kosten altijd hoger dan de baten, maar 

men heeft er altijd van genoten en vaak werden 

er leuke herinneringen opgehaald met alle oude 

zwart pieten, zonder wie Herman het nooit 

zolang had kunnen volhouden. 

 

Toen Herman stopte, was er een grote verrassing 

voor hem geregeld. Bijna alle oude zwarte pieten 

die ongeveer vijfendertig jaar met hem op pad waren geweest, waren nog eenmaal aanwezig 

om met zijn allen voor de Millingse kinderen en waarschijnlijk ook oudere mensen die 

geweldige kinderfeest te vieren. 

 

Herinneringen 

Na de intocht moest er thuis worden afgeschminkt en werd er soep en broodjes gegeten, maar 

werd men verrast door water dat uit het plafond zo de soep in druppelde. 

 

Een andere herinnering gaat over de burgemeester van Haps, Van Heuvel tot Westerflier die 

snurkend naast de Sint zat. 

 

In Millingen was Herman bij een kind op 

huisbezoek, toen plotseling haar opa van 

achteren riep: “Geef ze er maar flink van 

langs, ze doet plast nog elke nacht in bed (in 

onbeschaafd Millings dialect)”. Herman heeft 

hier naar eigen zeggen ‘duidelijk antwoord’ op 

gegeven. 

 

Ook moest hij terwijl hij onderweg naar school 

was in Haps in vol ornaat een lekke band 

verwisselen. In Millingen werd tijdens een 

huisbezoek bij het verkeerde nummer 

aangebeld, waarna vervolgens bij meester 

Sibon werd aangebeld en de pieten naar 

binnen renden. Echter was Sibon tien minuten eerder door een andere Sint verrast, waarna zij 

pepernoten hebben uitgedeeld. Een ander huisbezoek in de Hermsenstraat werd een banketstaaf 
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met doos en al in de oven gezet. Zwarte Piet rook plotseling een brandlucht en alles stond in 

brand. 

 

Tijdens een ander huisbezoek zagen de Sint en zijn 

pieten een jongetjes, dat op een been kon staan en na 

een vermanend woord van de Sint ook achteruit kon 

lopen en daarna verdween. 

 

In Emmerich werd de Deutsche 

Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bezocht, waarbij 

Herman (met kazuifel) erg moest plassen en 

uiteindelijk een boom vond en zichzelf bevuilde.13 

 

Ene Rocco ontdekte op 6-jarige leeftijd wie de Sint 

was en mocht meedoen als Zwarte Piet, maar 

verbrandde zijn hand. Dezelfde Rocco klom tijdens de 

intocht in Haps in een boom net als de grote pieten, 

maar kon er niet meer uit, waardoor de politie hem te 

hulp schoot en de intocht verder kon gaan. 

 

Al met al was dit een prachtige tijd maar het werd steeds meer en meer en uiteindelijk konden 

Herman en de zijnen het niet meer aan en hebben na veel overleg besloten na 33 jaar te stoppen. 

Zijn spullen zijn overgegaan naar het Sinterklaas-comité en van diverse spullen wordt nog 

steeds dankbaar gebruik gemaakt. Vier jaar geleden is Herman opnieuw benaderd om in te 

vallen, maar bleek op het laatste moment toch niet nodig. Dat jaar erna is hij weer gevraagd en 

dat ging wel door en het leek alsof hij nooit is weggeweest. Ook datzelfde jaar is hij weer 

gevraagd.  
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De beleving van Herman 

“Elke keer als ik de pruik opzet en de snor 

aanplak, zet ik bij wijze van spreken een knop 

om en dan verander ik de en voel ik me 

Sinterklaas. Dan ben ik er voor de kleintjes en 

geniet ik van hun reacties en onschuldige ogen. 

Vele jaren hebben we het Sinterklaasfeest 

gevierd met kinderen die weinig of niets wisten 

over het verleden en ongeacht hun huidskleur of 

cultuur samen met vele kinderen, hebben we er 

telkens een groot feest van gemaakt. Hopelijk zal 

de Zwarte Pietendiscussie er niet toe bijdragen 

dat dit geweldige traditionele kinderfeest 

verloren zal gaan. Als het mij gegeven is om 

gezond te blijven, hoop ik nog een aantal jaren 

veel te betekenen voor de Millingse kinderen en 

dan natuurlijk ook voor alle gelovige 

volwassenen.”  

 

Inderdaad, ook ik als kind heb niets dan fijne 

herinneringen aan het Sinterklaasfeest. Opgegroeid in Kekerdom steeg de spanning in huis bij 

de aankomst in een willekeurige stad. Om twaalf uur werd Nederland 3 aangezet, waar ik Aart 

Staartjes de uitzending hoorde verslaan. Samen met Bram van der Vlugt, voor mij toch de échte 

(nationale) Sint, keek ik vol verwachting naar alle Zwarte Pieten en grappen en grollen die 

werden uitgehaald. Een Sinterklaasjournaal bestond (gelukkig) nog niet. ’s Avonds mocht ik 

van mijn ouders de schoen zette, waarna ik inderdaad ’s nachts ging kijken of er al iets in zat. 

Op de basisschool moesten wij altijd een bruine papieren zak versieren met tekeningen zodat 

de Sint deze kon vullen met lekkernijen als pepernoten, marsepein en sinaasappelen. Daar bleef 

het niet bij, want de Sint kwam met zijn Zwarte Pieten naar school en later naar zaal UNA. 

Pakjesavond was altijd spannend, omdat er altijd plotseling hard op de deur werd geklopt. Later 

betrapte ik mijn oom Nico die voor Sint speelde, maar voor mij was Herman Verhoeven altijd 

de échte Sinterklaas in deze regio. 

 

Conclusie 

Na dit kleine onderzoek naar de geschiedenis van Sinterklaas in Millingen kan ik alleen maar 

zeggen hoe trots wij mogen zijn op dit traditie die al sinds de 20e eeuw hier in ere wordt 

gehouden. Vele Millingenaren en daarbuiten maken zich al jaren hard om de kinderen van 

Millingen en omstreken een mooie ervaring te bezorgen alsook gezonde spanning voor de 

komst van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten. Deze didactische functie is erg meegenomen. Ik 

en vele anderen genieten nog steeds van de jaarlijkse intocht op televisie en daarna in eigen 

dorp. Hopelijk blijft de Sinterklaasviering en het daarbij behorende feest hier nog lang bestaan. 

 

Dankwoord 

Dit artikel was er nooit gekomen zonder de medewerking van veel betrokken Millingenaren. In 

de eerste plaats Herman Verhoeven, die zeer vriendelijk door het uitlenen van zijn fotoalbums 

en zijn rede voor het Millings Jaarboek in 2014. Daarnaast was zijn verhaal zeer inspirerend. 

Ook Jan Smit was bereid tot het geven van een interview. Doortje Makaaij ben ik zeer 
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erkentelijk voor haar zoektocht naar informatie over haar vader. Ook Henk Gipman dank ik 

voor zijn onthullingen over de benoeming van Wim Kokke. Verder ben ik iedereen dankbaar 

die via Facebook heeft gereageerd en mij van tips heeft voorzien, een uitstekend voorbeeld van 

mondelinge overlevering.  
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