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Beste lezer,
Voor u ligt het eerste exemplaar van het historische tijdschrift ‘Oog op het verleden’. Een
tijdschrift dat anders is dan andere tijdschriften. Het is een tijdschrift dat gericht is op jongeren
die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. En wat willen jongeren nou niet? Juist, geen lange
wetenschappelijke teksten met droge taal. Wij bieden begrijpelijke teksten met een
humoristische inslag. Ideaal voor een relaxte middag op de bank of in de tuin. Niets ontspant
namelijk meer dan wegdromen bij de spannende verhalen van Hendrik de Zeevaarder of
bloedige Russische expansie.
Deze maand staat de vroegmoderne tijd centraal, met een speciale focus op de Republiek.
Vragen als: tegen welke kwesties liepen de inwoners van de Republiek aan? Was de Gouden
Eeuw voor iedereen van toepassing? En hoe zag het leven er buiten de Republiek uit? worden
beantwoord in eigentijdse artikelen. Ook hedendaagse onderwerpen mogen natuurlijk niet
ontbreken. Ligt er aan hedendaagse problemen een historische grondslag? Het antwoord vind
je in onze opiniestukken. Is er bijvoorbeeld een parallel te trekken tussen de gele hesjes en de
Franse revolutie, of tussen de Brexit en de Magna Carta?
Ook hebben wij wetenschappelijke studies omgevormd tot begrijpelijke artikelen. Een breed
scala aan onderwerpen komt aan bod, ieder met een eigenwijze inslag. Om het leraren wat
gemakkelijker te maken, hebben wij een paar hulpmiddelen verzameld die een les over de
vroegmoderne tijd extra interessant kunnen maken voor de leerlingen. Ook willen wij je
meenemen naar het leven van de elite in de Republiek, en hoe doe je dat beter door een recept
uit die tijd te bereiden. Waan je even in een Amsterdams grachtenpand met een Rembrandt aan
de muur. Daarnaast hoeven wij ons niet te vervelen, want natuurlijk hebben we ook wat
historische werken gerecenseerd. Van films, tot boeken en tentoonstellingen.
De redactie heeft veel plezier gehad aan het samenstellen van dit tijdschrift. Wij hopen dat ons
enthousiasme van de pagina’s afspat en dat je tijdens het lezen net zoveel plezier hebtaan dit
tijdschrift als wij. So, sit back, relax and enjoy the ride.
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Maak plaats voor de tsaar!
Hoe de Russen in de zeventiende en achttiende eeuw hun gebied uitgebreid hebben richting het zuiden

Peter de Grote en zijn vloot in Azov

Umit Bulbul - Eeuwenlang zijn de
Russen bezig geweest met het uitbreiden
van hun grondgebied. Daarbij hebben ze
voor duizenden doden gezorgd en zelfs
verdragen vervalst. Vervalst? Ja, de
Russen maakten écht overal gebruik van
om zich uit te breiden. De oostelijke
gebieden waren het makkelijkst omdat
deze dunbevolkt waren. Maar het zuiden
was het podium van de sterkste rijken die
de geschiedenis kent. Hoe hebben de
Russen zich tussen al deze rijken weten
te wringen?
Het Russische Tsaardom had vanaf
de zeventiende eeuw een duidelijke, maar
gevaarlijke missie. Het grondgebied moest
richting het zuiden uitgebreid worden om
zo hun religie te verspreiden, een
handelsroute naar India op te kunnen zetten
en natuurlijk de drang om uit te breiden.
Een onmisbaar ingrediënt was dan ook
oorlog, dat wisten de Russen ook wel. Deze
oorlogen vochten de Russen niet alleen uit;
bondgenoten waren erg belangrijk. De
bonden werden gebaseerd op cultuur,
religie en simpelweg sympathie. Met hun
bondgenoten vochten de Russen maar liefst
zes oorlogen uit tegen de Ottomanen.

Eindstand? Er was degelijk wel meer
ruimte gemaakt in de Balkan en het
Midden-Oosten, maar niet fysiek. Ook
tegenwoordig zijn de Russen actief in het
Midden-Oosten, de Balkan en uiteraard de
Krim. Is de geschiedenis van de Russen een
casestudie voor het heden?
Beginfase
De voorloper van het Tsaardom, het
Grootvorstendom Moskou, had al voor een
geweldige uitbreiding van grondgebied
gezorgd. Dat was vooral richting Siberië en
dus het oosten. Vanzelfsprekend zorgde dit
voor een daverende toename van gebied,
maar veel schoten de voorgangers van
Rusland niet op omdat dit gebied
dunbevolkt
was
door
technisch
achterlopende volkeren. Het Tsaardom had
dus wel een enorm rijk geërfd, maar het had
nog veel voor de boeg. Daarom begonnen
de Russen dichtbij huis, Oekraïne en de
Krim.
Oekraïne en de Krim
De Kozakken in Oekraïne verwelkomden
de Russen. Ze hadden nu eindelijk een
bondgenoot die hen kon helpen tegen de
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bezettende Polen in het westen en de
Tataren in de Krim. De Russen sloten al
snel in 1654 het Verdrag van Perejaslav met
de Kozakken. Hierdoor werden de Russen
in feite opperheer van de Kozakken. De
Kozakken hadden hier niet zelf voor
gekozen. Er was maar één kopie van het
verdrag en die hadden de Russen. Terug in
Moskou vervalsten de Russen dit verdrag
waardoor ze zelfs de leiders in Oekraïne
konden kiezen, aldus historicus Michael
Rywkin in zijn boek Russian colonial
expansion. Rusland kon mede hierdoor hun
eeuwenoude droom om over een
warmwaterhaven te beschikken een realiteit
maken. In het noorden was dit niet mogelijk
omdat de havens dichtvroren in de winters.
Peter de Grote beval de Kozakse
leider Chmelnytsky om de Tataren aan te
vallen in de Krim. Chmelnytsky was een
voortreffelijke militair en wist een grote
winst te behalen. Peter had beloofd dat dit
gebied van de Kozakken zou worden, als de
vazallen van de Ottomanen, de Krim
Tataren, maar uit dit gebied verjaagd
waren.
In 1695 werd Azov, een strategisch
stadje bij Marioepol waar de Russische
separatisten vandaag de dag nog steeds
vechten, eindelijk veroverd door een
nieuwe Kozakse leider. De Russen die de
handel op de Zwarte Zee wilden
overnemen, sloten een verdrag met de
Ottomanen. Door dit verdrag viel Azov in
handen van de Russen en kregen de
Kozakken niets terug voor hun hulp. Het
Tsaardom
had
eindelijk
een
warmwaterhaven. Ze hadden hun kracht
tegenover de Turken en hun vazal, de Krim
Tataren, bewezen en konden de Zwarte Zee
op.
De Balkan
Ook op land probeerden de Russen hun
areaal te vergroten. Hierdoor zou de de
Zwarte Zee als een binnenmeer gebruikt
kunnen worden. De Balkan was hun
eerstvolgende
doelwit.
De
Turkse
vazalstaten in de Balkan kregen het erg
zwaar vanwege de alliantie die de Russen

met Oostenrijk hadden gesloten. Het
opportunistische Tsaardom was gelijk een
overeenkomst aangegaan nadat de
Ottomanen doorgestoten hadden tot in
Wenen. Samen met de Oostenrijkers
zouden ze vechten tegen de ‘ongelovigen’.
Het Tsaardom zag al snel in dat een
nederlaag van de Turken zeer voordelig zou
uitpakken waardoor de Balkan binnen de
invloedssfeer van Rusland zou vallen. Dit
bevorderden ze met de ideologie om alle
Slavische volkeren te herenigen. Met deze
pan-Slavistische ideologie lukte het de
Russen om Walachije en Moldavië uit de
Turkse invloedssfeer te rukken.
Eerst begonnen de Russen zich uit te
breiden in de rest van Oekraïne. De Turken
deinsden niet terug. Uiteindelijk moest
Peter de Grote de Vrede van de Proet in
1711 tekenen. De Russen verloren hun
toegang tot de Zwarte Zee. In minder dan
een generatie hadden de Russen hun
warmwaterhaven verloren. Voor nu
moesten ze zich richten op een ander
gebied.
De Kaukasus en de weg naar India
Peter de Grote, die gefascineerd was door
Azië en de Europese kolonies, besloot een
weg te vinden naar een gebied waar hij
zoveel over gehoord had. Het befaamde
India. Toegang tot India zou het Tsaardom
schatrijk maken en zou Peters nalatenschap
alleen maar goed doen. Hiervoor moest er
wel eerst gestreden worden.
Als eerste richtten de Russen zich
tot de Kaukasus. In Dagestan kregen de
Russen het voor elkaar om forten te bouwen
waardoor ze een permanente aanwezigheid
hadden. Dit verliep gemakkelijk omdat de
inwoners zich één voelden met hun coreligionisten. Langzamerhand kregen de
Russen meer houvast in dit gebied. Hun
volgende doelwit was het Safavidische
Perzië. Peter de Grote had een groep
gezanten naar Perzië gestuurd om een route
richting India op te zetten. Al snel
berichtten de gezanten dat de Perzische
politiek onstabiel was. De Russen
probeerden met man en macht Perzië te
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verlijden om gebieden rondom de
Kaspische Zee te krijgen. Maar de Turken
in het westen voelden zich erg bedreigd. Ze
werden in de Balkan door Oostenrijk
lastiggevallen, terwijl de Russen in het
oosten een vinger in de pap hadden. De
Turken werden claustrofobisch. Angst doet
een wezen actie ondernemen, zo ook rijken.
Nadat de Perzen enorme streken
overdroegen aan de Russen, vielen de
Ottomanen de Perzen aan. Maar het mocht
niet baten. De Kaspische Zee was een
binnenmeer geworden van de Russen. Peter
de Grote kon India al ruiken. Maar al snel
overleed hij. Perzië viel in handen van de
oprukkende Afghanen en de Russen
moesten zich terugtrekken uit het gebied.
Peter de Grote en zijn opvolgers
De jaren na Peter de Grote zagen er heel
grauw uit voor het ooit zo ambitieuze
Tsaardom. Her en der probeerde het wel
onder nieuwe leiders een gebied over te
nemen en de doorgang tot India te vinden,
maar uiteindelijk ging het Tsaardom meer
uit van het behoud van gebieden.
In 1768 brak eindelijk een gunstig
moment aan voor de Russen. Peter III
ondernam een campagne om het gebied uit
te breiden richting de Kaukasus. Dit was
een van de succesvolste oorlogen die de
Russen hadden gevoerd. Als kers op de
taart kregen de Russen in 1774 weer
toegang tot de Zwarte Zee en zelfs de
Dardanellen. De Russen konden nu zelfs de
Middellandse Zee op. Catharina de Grote
deed daar in 1787 een schepje bovenop. De

Krim werd nu volledig geannexeerd en de
grens tussen de Turken en de Ottomanen
kwam te liggen in Roemenië. De Balkan
werd vanaf dit moment een invloedssfeer
van de Russen tot de dag van vandaag.
Rusland was uitgegroeid van een klein
gebiedje rondom de Moskva rivier tot een
imperium. Het werd omringd door de
sterkste rijken die deze eeuwen kenden. In
het westen lagen de Polen en de
Oostenrijkers, in het zuiden de Ottomanen
en de Perzen. Door verdragen te vervalsen
en slimme allianties te smeden in naam van
het geloof was het de Russen gelukt om een
stukje bij beetje hun grenzen richting het
zuiden uit te breiden. Ondertussen hadden
ze voor duizenden doden gezorgd, maar de
handel nam meer dan ooit toe. Net als de
Europezen hadden de Russen nu ook
gebieden die ze konden gebruiken als
kolonie, met name Oekraïne en de
Kaukasus. Maar het lukte de Russen niet
om al deze nieuwe gebieden blijvend te
bezetten en om deze aan hun eigen
imperium toe te voegen. Het MiddenOosten was politiek veel te verdeeld om dit
te
kunnen
bewerkstelligen.
Maar
daarentegen was er wel plek gecreëerd voor
de tsaar. De Balkan, de Kaukasus en
Oekraïne zouden zich voor de komende
eeuwen bevinden in de invloedssfeer van de
Russen. Rusland lijkt tegenwoordig meer
en meer invloed te krijgen in Syrië en
Turkije. Zullen zij wel fysiek ruimte bieden
aan de nieuwe ‘tsaar’?

Meer over de Russische expansie

M. Rywkin, Russian colonial expansion to 1917. (Groot-Brittannië 1987).
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Een zeventiende-eeuws gerecht
Recept: Gans met kastanjes

Birgit
Hofman
Je
smaakpapillen terug laten
gaan naar de vroegmoderne
tijd? Een etentje organiseren,
maar echt iets origineels op
tafel willen zetten? Maak dan
deze gans met kastanjes. Dit
is een gerecht dat in de
Republiek ten tijde van de
Gouden Eeuw door de elite
werd gegeten. Het gerecht
komt oorspronkelijk uit de
Franse keuken, maar is naar de Republiek
over komen waaien. In de Republiek werd
het gerecht aangepast en opgeleukt met
specerijen uit Indië die meegebracht waren
door de VOC. Door het gebruik van
specerijen en de kastanjes is er een geurig,
nootachtig gerecht ontstaan dat ideaal is
voor een winterse avond. Samen met een
goed glas rode wijn en warmte van de haard
brengt dit gerecht je een heerlijke avond
waardoor je jezelf even in het leven van de
elite in de Gouden Eeuw waant.
Gans met kastanjes
Benodigdheden
250 gram kastanjes (vers of gekookt uit
blik), 250 gram rozijnen, 50 gram boter, 4
eetlepels suiker, 1 theelepel kaneel ,1
theelepel nootmuskaat ,1 theelepel
kurkuma, 500 ml witte wijn, 1 stevige witte
boterham, 4 ganzenfilets met vel, peper en
zout
Bereidingswijze
Neem je verse kastanjes? Snijd hun kontje
kruislings in en leg ze 10 minuten in de
oven op 200 graden. Je haalt nu heel
makkelijk hun jasje en het vliesje daaronder

weg. Kook de kastanjes gaar
in een pan met water, tot je er
met een mes makkelijk in
kunt prikken. Je kunt
natuurlijk ook gekookte
kastanjes nemen, die in het
najaar goed verkrijgbaar zijn
in de delicatessewinkel of
betere supermarkt.
Rooster
de
boterham
goudbruin in broodrooster of
oven. Snijd de kastanjes in dunne plakjes.
Smelt de boter op middelhoog vuur in een
pan. Voeg de rozijnen en kastanjes toe en
fruit ze licht aan. Voeg dan kaneel,
nootmuskaat, kurkuma en suiker toe en roer
het mengsel goed door. Voeg de wijn toe,
goed doorroeren en aan de kook brengen.
Zet het vuur dan zacht en laat de saus 10
minuten zacht pruttelen. Breek de
geroosterde boterham in kleine stukjes en
doe deze in de saus. Roer rustig door en laat
een paar minuten staan, zodat de boterham
mooi zacht wordt. Roer de saus dan stevig
door. De saus begint in te dikken. Laat de
saus op een zacht vuurtje nog een paar
minuten pruttelen. Bestrooi ondertussen de
ganzenfilets aan beide zijden met wat peper
en zout en snijdt het vet kruislings in. Verhit
een koekenpan op middelhoog vuur en leg
de ganzenfilets er met de vet kant naar
beneden in. Bak de filets circa 5 minuten
aan de ene en daarna nog 5 minuten aan de
andere kant, tot ze mooi rosé zijn. Let op:
de bereidingstijd is afhankelijk van de
grootte van de filets! Pas de baktijd
daaropaan. Dien de filets op met de saus er
overheen.
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Willem van Oranje; een nationale of een Hollandse held?

Colin Brans - Tussen 1572 en 1609,
midden in de Tachtigjarige Oorlog dus,
werd zeventig procent van De Meierij, een
gebied ten zuiden van Den Bosch,
uitgemoord. Dat klinkt natuurlijk best
schokkend. De meesten van jullie zullen
meteen denken aan hoe wreed de
Spanjaarden in die tijd waren tegen ‘ons’
volk. Een saillant maar zeker belangrijk
detail is dat dit door Hollanders is gedaan
onder leiding van onze nationale helden
Willem van Oranje en later prins Maurits.

Waren deze helden dan wel zo geweldig
voor het hele land? Als je in die tijd buiten
Holland woonde, waren de mannen
helemaal niet geweldig. Sterker nog, als
boer zijnde had je evenveel te vrezen van
Willem van Oranje als van Alva, de man die
in de geschiedenisboeken staat als een van
de wreedste mannen ooit. Om de
Spanjaarden tegen te houden werden dijken
doorgestoken, steden geplunderd en
gebieden uitgemoord. Toen bijvoorbeeld
Den Bosch zich aansloot bij de Spanjaarden
werd als wraakactie de hele regio
overvallen door een golf van geweld;
mannen werden vermoord, vrouwen
verkracht en velden in brand gestoken om
de Bosschenaren op de knieën te krijgen.
Dat vond men er bij horen in die tijd. Alles
voor het grotere doel om het zo maar te
stellen. Inmiddels hebben we de informatie
om tot een ander inzicht te komen over onze
nationale helden, maar nog niemand lijkt
daar echt zin in te hebben. Dergelijke
misdaden worden in ons vakgebied
genegeerd en ook als het in de media komt
is er nauwelijks aandacht voor. Mensen
willen dit niet als deel van onze
geschiedenis zien om onszelf te blijven zien
als een volk dat onderdrukt werd en zich op
indrukwekkende wijze losmaakte van de
Spanjaarden. Het wordt tijd om het beeld
van onze ‘nationale’ helden drastisch te
veranderen.
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De donkere keerzijde van de Gouden Eeuw
Overleven in de zeventiende-eeuwse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Vijfentwintig jaar lang was Willem Thijsz als trouwe soldaat in dienst geweest. Na een verlamming
in zijn rechterarm was hij genoodzaakt zijn uitrusting aan de wilgen te hangen. Eenmaal kon hij
zich tot de Staten-Generaal wenden. Op voorwaarde ‘Hare Hoog mogenden’ nooit en te nimmer
meer lastig te vallen, kon hij eenmalig een bedrag tussen de tien en de twintig gulden meekrijgen.
Dit was al meer dan collega Samuel d’Erme kreeg. Samuel verloor beide benen tijdens zijn dienst
en kreeg uit liefdadigheid twaalf gulden mee naar huis.

Noortje Beg - Allemaal kennen we de
welvaart, indrukwekkende schilder- en
bouwkunst, relatieve vrijheid en
intellectuele bloei waar de Nederlandse
Gouden Eeuw voornamelijk mee
geassocieerd wordt. Deze rijkdom gold
bij lange na niet voor iedereen. Wie het
goud oppoetst, zal snel de rauwe realiteit
vinden. Ziekte, oorlog, brand, sterfte en
werkloosheid was voor de doodnormale,
niet-elitaire burger aan de orde van de
dag.
Tegenwoordig
is
het
vanzelfsprekend dat de Nederlandse
staat voor haar burgers zorgt. In de
Gouden eeuw, eeuwen voor de
hedendaagse goed geregelde sociale
zorgvoorzieningen was dat heel anders.
Wie waren de burgers van de
zeventiende-eeuwse Republiek en hoe
glansrijk was het alledaagse leven in de
Gouden Eeuw werkelijk?

Onheil kroop als sluipmoordenaar door
de volle, kille steden
In de zeventiende-eeuw werd voornamelijk
met hout gebouwd. Binnen de dikke
stadsmuren stonden rijen met houten huizen
in nauwe steegjes dicht op elkaar. Hierdoor
kon brand makkelijk van het ene op het
andere huis overslaan. Regelmatig
veranderde een klein vuurtje een
huizenblok razendsnel in een enorme
brandhaard. Naast brand kon ook ziekte
razendsnel overslaan. Binnen no-time was
een groot deel van de stad besmet geraakt
met ziekten zoals pokken, lepra of syfilis.
Het stonk daarnaast ook verschrikkelijk in
de steden. Mensen konden zich nauwelijks
wassen en drinkwater kwam uit het riool.
Ziekte lag voortdurend op de loer.
Het uitbreken van oorlog, noodweer
of een epidemie was daarbij ook zeker niet
ongebruikelijk. Een zware storm, bliksem
of een strenge winter kon de oogst, bouw en
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handel flink belemmeren. Ook de laatste
pestepidemie (1663-1664) van een reeks
van drieënzeventig epidemieën die vanaf
1450 woedde, is niet stilletjes voorbij
getrokken. Vooral de armere, vervuilde,
dichtbevolkte wijken waren zwaar de dupe
geweest. Er vielen ruim 24 duizend
slachtoffers.
Omdat het in de Gouden Eeuw
gemiddeld een graad kouder was dan
tegenwoordig, de houten huizen niet
geïsoleerd waren en van zaken als
verwarming nog lang geen sprake was, was
het ijzig koud in de zeventiende-eeuwse
huizen. Dit gold overigens niet alleen voor
de armere klassen, maar voor iedereen. Wie
goed kijkt naar een schilderij uit de Gouden
eeuw zal snel zien dat ook de elite enorme
gewaden droegen, ook binnenshuis.
Tijdens het Rampjaar van 1672 werd
de Republiek van alle kanten aangevallen
door Frankrijk, Engeland en de bisdommen
Keulen en Munster. Het doel van de
agressors was om de Republiek te
overtroeven. Zij zagen al jaren hoe de
Nederlandse handelaren er met de buit
vandoor gingen, ten koste van hun eigen
inspanningen. Hoewel de Republiek deze
aanval kon weerstaan, ging het Rampjaar
gepaard met een periode van economische
stagnatie en werd de Republiek op
economisch vlak ingehaald door de andere
mogendheden. De Republiek bleef rijk,
maar ze werd niet meer zo welvarend als ze
in de Gouden Eeuw geweest was. Veel
soldaten, handelaren, matrozen en andere
belanghebbenden waren in het begin van de
achttiende-eeuw hun positie verloren aan de
concurrenten. Deze acute armoede was
terug te zien in het straatbeeld.

aderlaten kon een dokter niet voor je
betekenen. Werd de pijn je echt te veel?
Dan werd het desbetreffende ledemaat er
zonder verdoving afgezaagd. Mensen
onderhielden hun gebit niet tot weinig.
Tangen en zagen kwamen daarom ook bij
de tandarts bijzonder goed van pas.
Ook tegen ouderdom kon je je bijzonder
lastig verweren. Maar weinig burgers
konden in hun leven genoeg opsparen om
van te leven wanneer zij eenmaal niet meer
konden werken wegens ouderdom of
wanneer lichamelijke lasten de overhand
hadden genomen. De staat had ook belang
bij welvarende, gezonde, werkende burgers
en deed daarom wat ze kon met de
beschikbare middelen die er waren. In
enkele gevallen kon je eenmalig een
uitkering van een tiental gulden
meekrijgen. Dit was zeker geen recht, maar
een vorm van liefdadigheid.
De rijkere burgers en de elite konden
veelal terugvallen op het eigen kapitaal en
op de gilde. Hoe rijker de gilde, hoe meer
zij haar leden kon voorzien van een
uitkering en in sommige gevallen zelfs van
een plek in een luxe bejaardentehuis. Wie
niet zelf een pensioen bij elkaar kon sparen
en ook niet verbonden was aan een (rijke)
gilde, was voornamelijk afhankelijk van
financiële
hulp
van
de
familie,
liefdadigheid van de kerk en de staat of in
het ergste geval van de opbrengst als
bedelaar op straat.

Een pleistertje of amputeren?
Wie in de zeventiende-eeuw de pech had in
een ziekenhuis terecht te komen, had
weinig vooruitzicht om beter te worden. De
meesten kwamen hier simpelweg om te
sterven. Meer dan pleisters plakken of

‘Barbier tijdens een aderlating’ geschilderd door
Egbert van Heemskerck (1669).
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Het is niet al goud wat blinkt
Toch staan dagboeken en reisverslagen van
toeristen en intellectuelen uit de eerste helft
van de zeventiende-eeuw bomvol met
loftuitingen over de Republiek. Onder
andere de Britse orientalist Edward Browne
en de filosoof John Locke prezen de
Republiek de hemel in. Weeshuizen zouden
eruit hebben gezien als paleizen, armoede
zou niet voorkomen en geen zwerver,
vagebond of klaploper zou je op de
wonderschone straten tegemoet lopen.
Waar komt dit beeld vandaan en waarom
trokken mensen van mijlenver naar de
Republiek toe? Dit had voornamelijk te
maken met de hoge mate aan
werkgelegenheid. Daarnaast waren de
steden in de Republiek een stuk minder
armoedig dan de steden en dorpen waar de
reizigers vandaan kwamen. Het beeld van
de reizigers die de steden van de Republiek
bezochten is dus vooral in vergelijking met
hun eigen land en daarom relatief.
Daarnaast kwamen reizigers voornamelijk
onder begeleiding van een (prominente)
Nederlandse gids naar de steden. Van de
barre armoede in de stad en op het
platteland hebben de toeristen weinig
gezien.
De duiding voor de zeventiende-eeuw
als Gouden Eeuw komt niet compleet uit de
lucht vallen. Rijkdom was door de de
toenemende handel in de Republiek niet
meer alleen voor de elite weggelegd. Ook
middenklassers konden opklimmen op de
sociale ladder. De barre sociale
voorzieningen die er al waren in de
Republiek, waren daarnaast in verhouding
vele malen beter dan in andere landen.
Elders kwamen sociale voorzieningen
helemaal niet of in nog mindere mate voor.
De Republiek profiteerde enorm van de
intellectuele en economische bijdrage van
de migranten en bood hen daarom allerlei
voordeeltjes. Zo propageerde de Republiek
fanatiek in Frankrijk om de hugenoten, die
in de zeventiende-eeuw in Frankrijk buiten
de wet waren geplaatst, naar de Republiek
te lokken. Het voordeel voor de hugenoten

was dat zij in de Republiek omgeven waren
door hun eigen cultuur, de kerk in het Frans
predikte, ze huisvesting en een mate van
sociale voorzieningen van de staat konden
krijgen. Bovenal konden ze ook vrij
gemakkelijk aan het werk.
Wat tevens ook erg aantrekkelijk was
aan het leven in de Republiek, was dat de
Republiek een waar winkelparadijs was. De
meest exotische rariteiten, specerijen en
hebbedingetjes waren hier te koop. Bijna
ieder huishouden kon zich wel een
schilderij veroorloven. Schilderijen van het
kleinste tot het grootste formaat waren voor
weinig geld verkrijgbaar en waren daarom
razend populair.

De nozems van de zeventiende-eeuw
Dankzij de toegenomen welvaart van veel
middenklassers binnen de Republiek, brak
er een heuse jeugdcultuur uit. Zo deugdelijk
als de schilderkunst ons doet geloven was
het dagelijkse leven in de zeventiende-eeuw
zeker niet. Ook in de zeventiende-eeuw
rebelleerden jongeren tegen de degelijkheid
van voorgaande generaties. Tieners
onderscheiden zich van hun ouders en van
elkaar met felgekleurde kleding, ze dronken
en rookten als ketters, gingen vreemd,
zongen vieze liedjes en kwamen zo nu en
dan in aanraking met de stadswachters.
Veel mode- en beauty tips kwamen uit het
uit het Italiaans vertaalde De Secreeten. Dit
boek stond vol met allerlei trucjes om het
haar blond of zelfs groen te verven, hoe van
overtollig okselhaar af te komen en hoe de
tanden te bleken. Ook onze nationale trots,
Rembrandt van Rijn, was bij deze nieuwe
trend van de partij.
De streng gereformeerde inwoners
waren totaal niet gediend van het gedrag
van de jeugd. Zij waren bang dat het gedrag
van de jeugd de ondergang zou betekenen.
Zo publiceerde theoloog Godefridus
Udemans in 1643 zijn boek Absaloms Hayr
als tegenreactie op de zedenkwetsende
trend van jongemannen om hun haar lang te
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laten groeien. Absalom was de opstandige
en bovenal langharige, derde zoon van
koning David. Absalom kwam tijdens de
veldslag met zijn lange lokken vast te zitten
in een eikentak. Dit betekende het einde van
Absalom. Absaloms Hayr moest de
ontregelde, langharige jeugd weer bij hun
positieven brengen.

‘de Roker’ geschilderd door Adriaen Brouwer
(1625).

De kracht van verscheidenheid
De Gouden Eeuw was dus lang niet zo’n
glamoureuze eeuw als we ons vaak in
beelden. Net zoals elders had ook de
Republiek te kampen met conflicten,
noodweer, epidemieën, ziekten, slechte
hygiëne, tegenstellingen binnen de
samenleving en werden de straten
geterroriseerd
door
hangjongeren,
overvallers en andere kwaadwilligen. Toch
moet wel vermeld worden dat de Republiek
wegens haar relatieve gewetensvrijheid,
mate van een sociaal vangnet en de sterke
economie, kansen bood aan individuele
burgers die andere landen haar inwoners
niet konden bieden. Zowel immigranten,
burgers en jongeren konden zich uiten op
manieren die in andere landen nog veelal
ondenkbaar waren. Of de zeventiende-eeuw
echt een Gouden eeuw was is nog maar de
vraag, toch had de zeventiende-eeuw op
zijn minst een goudkleurig laagje.
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Geschiedenis van de dag
De Unie van Utrecht

Het verdrag dat overhandigd wordt

Stijn Engelaar - Vandaag is het slechts een
koude, saaie, witte, winterdag maar precies
440 jaar geleden was dat wel anders. Op die
dag was de Unie van Utrecht gesloten. Het is
zelfs zo een bijzonder document dat Maarten
van Rossem er zelfs wat over heeft gezegd.
Hij stelde, op zijn prachtige monotone
manier, zoals alleen hij dat kan ’De Unie van
Utrecht is wellicht het belangrijkste
document
van
de
Nederlandse
geschiedenis.’ Maar waarom?
Waarom was er een Unie nodig?
Nederland was in het begin van de 16e eeuw
totaal geen gemeenschap. Het waren 17
afzonderlijke gewesten, de lage landen, die
allemaal eigen wetten hadden. Een beetje
zoals Amerika tegenwoordig maar dan nog
afzonderlijker van elkaar. Er heerste onvrede
in deze lage landen omdat de koning, Karel
V, van oorlog naar oorlog ging waardoor de
belastingdruk erg hoog werd. Het geld voor
de oorlogen moest immers ergens vandaan
komen. Daarnaast ging de zoon van Karel V,
Philip II, een klopjacht houden op
protestantse kerkgangers aangezien hij als
katholiek dit zag als niet toelaatbaar.
In 1566 kwamen deze genoemde
onenigheden samen met een hongerjaar. Uit
ontevreden voerde de mensen van de lage
landen een grote beeldenstorm uit op de
Rooms-Katholieke Kerk. Op deze opstand

stuurde Philip II de beruchte Hertog Alva.
Deze hertog voerde de belasting nog maar een
keertje op, waarom ook niet, en liet veel
mensen vermoorden. In sommige dorpen liep
dit aantal op tot vijftig procent. Uiteraard
zorgde dit alleen maar voor meer verzet. De
leider van het verzet was niemand minder
dan, the one and only, vader des vaderlands,
Willem van Oranje.
Willem van Oranje toen stadhouder
van drie gewesten stond voor de moeilijke
militaire taak om op te staan tegen de
Spanjaarden. Hij wist dat hij hiervoor alle
gewesten nodig had maar het was zeer
moeilijk om dit voor elkaar te krijgen omdat
de gewesten zo verschillend waren.
Richting de Unie van Utrecht
Na een moeilijke periode kwam er
verandering in toen de Pacificatie van Gent
werd gesloten. Het belangrijkste onderdeel
hiervan was dat er in de lage landen vrijheid
van godsdienst mogelijk werd. Dit lijkt te
mooi om waar te zijn, en je weet wat ze
zeggen als iets te mooi is om waar te zijn dan
is dat ook vaak zo. De Spanjaarden hielden
zich niet aan deze pacificatie en uiteindelijk
sloten de zuidelijke lage landen zich bij de
Spanjaarden, de Belgen. Hierdoor was het
nog belangrijker om als noordelijke
Nederlanden samen te werken. Deze bond
werd uiteindelijk gevormd door de broer van
Willem van Oranje namelijk Jan van Nassau.
In de Kapittelzaal in Utrecht werd er
onderhandeld wat deze Unie precies moest
inhouden. Dit was moeilijk aangezien er drie
partijen
moesten
onderhandelen
het
gemeentebestuur, de ridders en de
geestelijken. De geestelijken waren hier zeer
op tegen aangezien hun macht zou afnemen;
katholicisme zou niet meer de enige
godsdienst zijn. Dit is in de zestiende eeuw en
zonder de geestelijken kwam je nergens. De
Unie van Utrecht is er uiteindelijk door
gekomen omdat er een coup was gepleegd
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tegen de machtige geestelijken. Tot slot
komen we bij de inhoud van de Unie van
Utrecht. De belangrijkste elementen uit de
Unie was dat de gewesten een
gemeenschappelijke strijd zouden voeren
tegen de Spanjaarden maar dat ze wel de
autonomie in hun eigen gewesten konden
behouden. Deze Unie was zeer belangrijk
voor de tachtigjarige oorlog en wordt gezien
als de eerste grondwet van Nederland.
Ook al wordt de Unie van Utrecht gezien als
de eerste grondwet van Nederland is het
vreemd genoeg niet iets wat heel erg bekend
is en waar we trots op zijn. Zelfs op de plek
waar de Unie van Utrecht is getekend, in de
kapittelzaal in Utrecht, is het moeilijk om een
verwijzing hiernaar te vinden. Dit is tekenend
hoe we met onze parlementaire geschiedenis
in Nederland om gaan.

Recente publicaties
Helden
Stephen Fry
24.99
Sinds 17 januari 2019 ligt Helden, de
langverwachte Nederlandse vertaling van
Heroes in de winkels. Na Mythos neemt
Stephen Fry opnieuw plaats in de vertelstoel met een
nieuwe, geestige en bovenal tijdloze hervertelling van de
Griekse mythologie. In Mythos vertelt Fry het verhaal
van de impulsieve Griekse Goden en de schepping van
de mens. Met Helden komen deze stervelingen pas echt
aan bod en neemt Fry de lezer in een razendsnel tempo
mee in de groots(t)e verhalen van de helden uit de
Griekse mythologie.
De Bourgondiërs:
aartsvaders van de Lage
Landen
Bart van Loo
34.99
29 januari 2019 komt De Bourgondiërs:
aartsvaders van de Lage Landen van de Vlaamse
auteur- en conferencier Bart van Loon uit. Van Loon is
dé Frankrijkkenner van de Vlaamse en Nederlandse
media. In de Bourgondiërs duikt Van Loo in de
Bourgondische tijd die vol zit met schizofrene
koningen, familieruzies, veldslagen en meesterlijke
schilders. In zijn boek vervlecht Van Loo nieuwste
historische ontdekkingen met de mooiste verhalen over
de Bourgondische tijd.
De advocaat van Holland
Nicolaas Matsier
24,99

Het document van de Unie van Utrecht

Eind januari wordt de Advocaat van
Holland verwacht. de Advocaat van
Holland is een roman van de Nederlandse
schrijver Tjit Reinsma onder het pseudoniem ‘Nicolaas
Matsier’. Matsier kroop met zijn aantekeningenboekje in
de gedachten van landsadvocaat Johan van
Oldenbarnevelt tijdens de laatste uren van zijn leven.
Welke gedachten, herinneringen en overwegingen
spookten er door zijn hoofd tijdens de eenzame
opsluiting voorafgaand zijn executie?
Noortje Beg
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Zo creëerde Hendrik de Zeevaarder een Portugees
handelsimperium
Colin Brans - Al wekenlang dobberden
Hendrik de Zeevaarder en zijn bemanning
rond in de Atlantische Oceaan. Ze zijn op
zoek naar iets, wat precies weten ze niet.
Opeens roept de matroos in het
kraaiennest: ‘Land!’ De hele bemanning is
dolblij want ze mogen het onstuimige
water inwisselen voor fijne, vaste aarde.
Hendrik weet niet precies waar ze zijn
aangemeerd, maar hij heeft een
vermoeden. Hij had eeuwenoude kaarten
bestudeerd die dit eiland noemden, maar
dat het echt bestond had zelfs hij, de beste
ontdekkingsreiziger van zijn tijd, niet voor
mogelijk gehouden. Het eiland zelf was
heuvelachtig, en het klimaat was
aangenaam. De bemanning voelde zich er
wel thuis en vond het een mooi einde van
de reis. Een van Hendriks volgelingen
noemde het eiland Madeira. Voor Hendrik
was dit echter pas het begin van een veel
groter en ambitieuzer plan.
Hendrik de Zeevaarder was een
Portugese prins die leefde van 1394 tot 1460
en in die tijd transformeerde Portugal van een
kleine Europese mogendheid naar een
imperium met veel kolonies aan de WestAfrikaanse kust en in de Atlantische Oceaan.
Hij wijdde zijn hele leven aan het verzamelen
van kennis over de zeeën, schepen en kaarten.
In de middeleeuwen was het nog niet eerder
voorgekomen dat iemand zo bezig was met
expansie buiten Europa. Hoe kreeg hij dan het
dan toch voor elkaar om binnen een eeuw van
Portugal een wereldmacht te maken?

weinig kennis over wat er ten zuiden van
Marokko lag. Het meest zuidelijke punt dat
de Europese ontdekkingsreizigers wel
kenden, was Kaap Bojador. Deze kaap ligt in
de buurt van de Westelijke Sahara, in die tijd
al een plek die vrijwel onmogelijk te
doorkruisen was. Ook met een schip om de
kaap heen varen was een ontzettend lastige
klus. Meerdere schepen probeerden het, maar
faalden door de harde wind. Hendrik was de
eerste die het wel lukte en daarmee werd de
expansie echt afgetrapt. Vanaf de kaap was
het een eitje om de westkust van Afrika te
blijven volgen en zo overal kolonies te
stichten. Rond de dood van Hendrik hadden
zijn schepen al nederzettingen gesticht in
Sierra Leone, 5000 kilometer ten zuiden van
het beginpunt, Ceuta.

Hendrik de Zeevaarder

Portugese expansiedrang
De expansie van Portugal begon in 1415.
Toen werd Ceuta, het noordelijkste puntje
van Afrika ingenomen na een strijd die zeven
dagen duurde. Het was de eerste kolonie
buiten Europa die werd geregeerd door een
Europese macht. Het overheersen van deze
regio en de opbrengsten die daaruit
voortkwamen, smaakte naar meer voor de
Portugezen. Op dat moment was er echter

Aanmeren of blijven varen?
Na de ontdekking van een nieuw stuk land of
een eiland, maakte Hendrik de afweging om
een nederzetting neer te zetten of het land
gewoon te laten voor wat het was. Bij
eilanden, denk aan Madeira, de Azoren en
Kaapverdië, was de keuze vaak snel gemaakt.
De eilanden waren tot dan toe onbewoond
waardoor de bemanning van de schepen en
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eventuele kolonisten geen ruzie kregen met
de inheemse bevolking. Daarnaast waren de
eilanden makkelijker te bereiken dan het
vasteland, omdat varen bij de kust nog steeds
erg gevaarlijk was.
Elk ontdekte stukje land kreeg een van
Hendriks vertrouwelingen aan het roer. Zo
werd
bijvoorbeeld
in
1419
het
eerdergenoemde Madeira ontdekt. Joao
Goncalves Zarco, ook een man die zijn leven
wijdde aan ontdekkingsreizen, kreeg de
macht over het eiland op voorwaarde dat hij
er alles aan deed om er een zo welvarend
mogelijke kolonie van te maken. Hendrik zelf
bleef nooit lang in de kolonies, puur en alleen
omdat er nog zoveel andere plekken waren
om te ontdekken, maar hij hield wel invloed
over het gezag doordat iemand die altijd naar
hem zou luisteren de macht had. Zarco bleef
en maakte van het eiland zijn thuis. Hij moest
in Portugal mensen gaan overtuigen om hun
leven daar achter te laten en met hem mee te
gaan naar een onbekend eiland. De meesten
waren dan ook huiverig, omdat het leven in
Portugal in die tijd prima was en het
achterlaten voor een reis naar een eiland was
nogal een risico. De mensen die het risico
durfden te nemen, troffen een eiland vol
mogelijkheden aan. Er waren frisse, zoete
vruchten in overvloed en het weer was altijd
goed. Het duurde dan ook niet lang voordat er
meer Portugezen waren die de overtocht
waagden.
Vooruitstrevende specialisatie
Hendrik stimuleerde de nieuwe kolonisten
om hun oude leven zo goed als mogelijk weer
op te pakken en bijvoorbeeld hun oude beroep
uit te blijven oefenen. Hierdoor had een
kolonie direct arbeiders die verstand hadden
van wat ze deden en werd de kolonie een stuk
sneller welvarend. Door een snelle
kolonisatie was er ook al snel sprake van
overschotten
in
voedsel
waardoor
specialisatie opkwam. Zo werden de boeren
op de Azoren scheepsbouwers en schoolden
de boeren op Madeira zich om tot wijntelers.
Er ontstond vraag naar deze producten en zo
begon het Portugese handelsimperium.

De afzetmarkt van de producten was
niet alleen in Portugal. Verre van zelfs, de
wijn werd bijvoorbeeld razend populair in
heel West-Europa. Als iemand een beetje
verstand van wijnen had, dronk hij een echte
Madeirese wijn. Ook de schepen die op de
Azoren werden ontwikkeld en gebouwd
waren in trek, maar Portugal hield het geheim
van de schepen voor zichzelf. De reizen van
Vasco da Gama en Bartolomeu Dias werden
volbracht met schepen die op de Azoren zijn
ontwikkeld. Het geld dat hiermee werd
verdiend, werd deels weer in nieuwe
ontdekkingsreizen gestoken door het
koningshuis van Portugal.
De zwarte bladzijde van het imperium
Naast het ontwikkelen van producten had
Hendrik nog een manier om veel geld te
verdienen: slavenhandel. Al bij het
doorkruizen van de Sahara aan het begin van
Hendriks reizen, werden zwarte slaven
teruggebracht naar Portugal met de reden dat
de reizen veel geld hadden gekost, maar er in
de Sahara weinig andere objecten van waarde
waren ontdekt. De slaven werden aan het
begin nog gezien als krijgsgevangenen van
een militaire campagne, ze waren immers
moslim en daar streden de Portugezen al
eeuwen tegen. Al gauw werden de gevangen
slaven niet meer geassocieerd met de Islam en
konden
de
Portugezen
ze
geen
krijgsgevangen meer noemen. Dit was echter
geen enkel probleem want al gauw besloot
Hendrik dat zijn ontdekkingsreizigers contact
moesten zoeken met Afrikaanse adel die hun
krijgsgevangen wel wilden verkopen. Paus
Nicolaas V vond dit allemaal prima, zolang
de slaven maar werden bekeerd tot het
christendom.
Door de toestemming van de paus
besloten de Portugezen door te zetten met de
slavenhandel. Er was immers veel vraag naar
slaven in Portugal zelf. Het was een klein en
jong land met weinig arbeiders. Hierdoor was
er een grote vraag naar slaven. Er werd een
bedrijf opgericht speciaal om slaven te
handelen, Casa da Guine. Dit bedrijf was
opgericht door de koning en had als enige het
recht om slaven uit Afrika te importeren.
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Naast de Casa de Guine waren er ook nog
particulieren als slavenhandelaar actief. Zij
kochten slaven van de Casa de Guine en
verkochten ze met grote winsten door aan de
mensen die niet bij de veilingen aanwezig
konden zijn, bijvoorbeeld omdat ze ver weg
woonden.
Succes met een keerzijde
Hendrik de Zeevaarder zette in relatief korte
tijd een indrukwekkend imperium neer dat
nog lang zou blijven bestaan en uitbreiden.
Met name de opbrengsten uit de Madeirese
wijnverkoop en de ontwikkeling van
indrukwekkende schepen op de Azoren
hebben bijgedragen aan dit succes. De
bijdrage van slavenhandel was wat minder
groot, maar heeft ook absoluut geholpen.
Door de slaven konden de rijkere mensen
immers bezig zijn met het verhandelen van
hun producten in plaats van het ontwikkelen.
Alles bij elkaar een indrukwekkend rijk met
de minpunten die toentertijd gebruikelijk
waren.

Tentoonstellingen
Carmen la Cubana
25 t/m 31 Januari in het DeLaMar
theater te Amsterdam
Kaartjes vanaf 38,50 euro
Nadat deze voorstelling bomvolle zalen
heeft getrokken in Engeland, Frankrijk en
Italië is het nu eindelijk tijd voor ons land!
Het verhaal begint net voordat de Cubaanse revolutie is
uitgebroken. Carmen woont in een nietszeggend dorp waar
de soldaat José verliefd wordt op haar passie in het leven en
haar bevlogenheid. Hier komt allemaal veranderingen in als
Carmen naar de grote bruisende stad Havana gaat. Het
schitterende verhaal wordt ondersteund door muziek van
wereldklasse.
Theatercollege: Geert Mak over de
geschiedenis van Europa
22 Februari te zien in de Koninklijke
Schouwburg Den Haag
Kaartjes te verkrijgen vanaf 10 euro
Geert mak is een uitzonderlijke spreker. Hij
heeft zo een talent in spreken dat je aan zijn
lippen blijft hangen als hij wat vertelt. Zelfs
als hij over een stukje brood met Nutella praat is dit uit het
niets zeer interessant. Dit is niet de eerste keer dat Geert een
theatercollege geeft. Uit de afgelopen colleges moet je er
rekening mee houden dat je veel persoonlijk wordt
aangesproken en de geschiedenis op een luchtige
begrijpelijke manier wordt verteld.
Kruistocht in Spijkerbroek
Tot Juni 2019 te zien door heel Nederland
Kaartjes voor 20 euro
Gebaseerd op het boek Kruistocht in
Spijkerbroek en de goed ontvangen film
Kruistocht in Spijkerbroek. Is er nu eindelijk
een musical over dit verhaal. Het gaat over een hedendaagse
jongen die tijd reist en in de middeleeuwen terecht komt.
Doordat hij de geschiedenis kent weet hij dat deze
kruistocht helemaal in de soep loopt; de belangrijkste reden
waarom we geschiedenis krijgen op de middelbare school.
Deze musical is leuk voor alle leeftijden.
Stijn Engelaar
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Handel door de eeuwen heen
Het gevoel dat het verleden anders was en wellicht wel beter is niet nieuw in het heden. Door
de eeuwen heen zijn verscheidene aspecten in het leven veranderd. Soms heel abrupt en soms
geleidelijk. In deze reportage focussen we op de handel. In hoeverre is de handel veranderd?

Dit is de lakenmarkt gemaakt door Jeroen Bosch rond 1530. Dit moet de lakenmarkt van Den
Bosch voorstellen. Lakens die hier verkocht werden waren gemaakt van Engelse wol en
geweven door Vlaamse wevers. Er was sprake van een zekere internationalisering in de
handel.
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Op dit schilderij is Venetië te zien zoals het eruit zag in de vroegmoderne tijd. De haven lag
vol met schepen en de handelaren kochten en verkochten alles wat los en vast zat. Wat opvalt
is hoe druk het is, bijna vergelijkbaar met hoe het vandaag de dag is op deze bekende
toeristische trekpleister. Het enige wat nog mist is de karrevracht aan duiven.

Op dit prachtige schilderij zijn vier schepen van de Middelburgse Commercie Compagnie
(MCC) te zien. De namen van de schepen zijn: de Vigilantie, de Eenigheid, de Nieuwe Hoop
en de Jonge Willem. De schepen zijn onderweg naar Afrika, om daarna door te varen richting
West-Indië. Het schilderij laat de economische voorspoed van de Republiek zien. Het zijn
imposante en luxe schepen, die met de wind in de zeilen op weg gaan naar de ‘Nieuwe Wereld’.
Om handel te drijven, maar ook om nieuwe gebieden te veroveren. Het schilderij is circa 1778
gemaakt door de Middelburgse schilder Engel Hoogerheyden.
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Bovenstaande (ingekleurde) foto is genomen op Banana Docks, een pier langs de East River in
New York (circa 1890-1910). Op het moment dat de foto genomen is, heeft een stoomschip
net aangelegd. Het schip is teruggekeerd uit Centraal- of Zuid-Amerika met een enorme lading
fruit. Vooral bananen kwamen met enorme ladingen tegelijkertijd binnen. Banana Docks dankt
haar naam dan ook aan die enorme import. Paard en wagen, tientallen zakenmannen in pak,
compleet met hoed en sterke staan met groepen sterke mannen klaarom de bananen uit te laden
en een gunstige deal te sluiten. Honderd jaar later ziet het laden- en lossen er compleet anders
uit. Stoomschepen, paard en wagen zijn vervangen voor vrachtwagen, hijskranen en machines.
Ook de zakenmannen in pak staan niet meer op de pier zelf, zij zitten nu achter een bureau in
een van de luxe kantoorcomplexen die tegenwoordig op Banana Docks gebouwd zijn.

De handel lijkt zich niet erg veranderd te hebben. Vandaag de dag gaat het nogsteeds op
dezelfde manier. Geld voor goed, dienst voor geld. Alleen de hulpmiddelen lijken zich
veranderd te hebben. Vandaag de dag kan je met een paar keer klikken een nieuwe telefoonhoes
uit China bestellen. Vroeger ging dat anders zo blijkt. De wereld is veel meer met elkaar
verbonden. Zullen afbeeldingen over handel van het heden ook zo ouderwets aanvoelen in de
toekomst?
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Recensies
Wij bezoeken elke editie nieuwe tentoonstellingen/films en lezen nieuwe boeken. Ook laten
we onze mening weten over nieuwe boeken. Deze keer is Birgit naar de tentoonstelling
Deventer boekenstad gegaan. Daarnaast hebben Stijn en Colin Kursk en De Treinreis bekeken.
Noortje heeft het boek De Kim-dynastie: geschiedenis van Noord-Korea. En tenslotte heeft
Umit het boek ‘Liggen blijven!’ gelezen. Lees hieronder onze bevindingen!

Van onbekend dorp naar de grootste boekenmarkt van Europa.
De ontwikkeling van Deventer als boekenstad. (****)
Birgit Hofman - Deventer is een stad met een
rijke boektraditie. Sinds de middeleeuwen vinden
veel boeken hun oorsprong in Deventer.
Tegenwoordig leeft de boektraditie in Deventer
voort in de vorm van de grootste boekenmarkt van
Europa. Aan de ontwikkeling van het dorp
Deventer tot Hanzestad met een bloeiende,
internationale boekcultuur, heeft museum De
Waag een boeiende tentoonstelling gewijd. De
tentoonstelling is opgezet om te laten zien welke
rol Deventer heeft gespeeld in de ontwikkeling
van geletterdheid in Nederland en hoe de stad zich
heeft ontpopt tot centrum van Nederlandse
boekdrukkunst.
De tentoonstelling is opgedeeld in thema’s
Drukpers, Deventer voor 1750 en Deventer na
1750. De zaal over de drukpers is vol, met een
heuse drukpers, audiomateriaal over de drukpers,
citaten en eeuwenoude kranten. De zaal mist een
terugkoppeling naar het thema van de
tentoonstelling en hoe de drukpers in historische
context geplaatst kan worden. In zaal Deventer
voor 1750 gaat de tentoonstelling in op drie
ontwikkelingen die ervoor zorgden dat Deventer
het centrum werd van geletterdheid, de florerende
Moderne Devotie, het ontstaan van de Hanzestad
en oprichting van de Latijnse School. Hierdoor
werden er meer boeken voor de massa gedrukt,
wat bijdroeg aan de geletterdheid en de interesse
in boeken van de Deventernaren. De kracht van
deze zaal ligt in de grote hoeveelheid boeken die
gedrukt zijn in Deventer, van luxe bijbels tot
pocketformaat almanakken. Dit geeft levendig
weer hoe belangrijk de positie van Deventer was

in die tijd. Wat opvalt aan de zaal waarin Deventer
na 1750 centraal staat, is het feit dat er veel
wetenschappelijke prenten en boeken tentoon
worden gesteld en weinig religieuze boeken. Deze
overgang ligt in lijn met hoe mensen na 1750
dachten over de kerk en de groeiende interesse in
wetenschap. Deze zaal is kleurrijker dan de andere
zalen en hier liggen recente boeken en
tijdschriften die in Deventer gedrukt zijn, zoals
bijvoorbeeld de Donald Duck. Dit biedt een leuk
inkijkje in de ontwikkeling van de boekcultuur.
Het is jammer dat de bezoeker snel
verdwaald raakt in de zalen. Er is geen logische
looproute en voor het ongetrainde oog is er geen
samenhang te vinden in de vele tentoongestelde
boeken en echte redenen voor de bloei van
Deventer. De (audio) uitleg die bij zou moeten
dragen aan het begrijpen van die samenhang is
niet toereikend. Er wordt letterlijk geschreven wat
de bezoeker zelf kan zien, zonder het in
historische context te plaatsen.
Met een beetje fantasie en voorkennis kan de
bezoeker een duidelijk beeld krijgen van de
ontwikkeling van Deventer als toonaangevende
boekenstad. Maar door het gebrek aan context en
het gebrek aan diepgang in de gegeven informatie,
zal menig bezoeker niet veel wijzer worden van
deze tentoonstelling. De materialen en kennis zijn
er, alleen de juiste formule ontbreekt.
‘Deventer
boekenstad.
Twaalf
eeuwen
boekcultuur aan de Ijssel’ is tot en met 03-03-2019
te zien in Museum De Waag in Deventer.
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De prettigste treinreis van de Tweede Wereldoorlog (****)
Colin Brans - Het is
1943,
de
Jodenvervolging is in
volle
gang
in
Nederland. Overal om
je heen verdwijnen
mensen na een oproep
van de nazi’s: de buren,
je vrienden en je
klasgenoten. Allemaal
zijn
ze
opeens
verdwenen, maar waar
ze zijn gebleven weet je
eigenlijk niet. Je ouders
willen er niks over kwijt, maar je hebt wel door dat
er iets niet goed gaat, want het klaslokaal wordt met
de week minder vol en de straten van de wijk zijn
leeg. Op een dag wordt je wakker en staan er
ingepakte koffers in de gang. Je ouders zeggen:
‘We gaan op reis.’ Dit is het verhaal van Anki
Tauber, een overlevende van de Holocaust. Als
tienjarige is ze samen met haar gezin per trein
gevlucht naar Hongarije.
Het verhaal over de reis en het verblijf in Boedapest
wordt verteld door de laatste overlevenden van de
reis en de zoon van een echtpaar dat ook vluchtte.
De reis verloopt langs meerdere plekken waar
Joden werden vervolgd, gedeporteerd en
vermoord.
Zo
komen
bijvoorbeeld
de
stadsschouwburg en Westerbork aan bod; allebei
plekken waar Joden werden verzameld om

doorgevoerd te worden naar vernietigingskampen.
De combinatie van verslagen van overlevenden en
de beelden van de plekken waarover ze vertellen,
levert een goed beeld op van wat er zich in die tijd
afspeelde op de reis. Dit komt doordat de beelden
het verhaal ondersteunen en verduidelijken. Echter
is het wel zo dat Westerbork geen rol speelde in een
reis naar Boedapest en de kijker zich dus kan
afvragen of het benoemen van een dergelijke plek
wel bijdraagt aan het verhaal over de reis. Wat
absoluut wel bijdraagt aan de documentaire, is dat
de verhalen worden verteld door overlevenden.
Inmiddels zijn dat oude mensen, waardoor het
haast is alsof een van je grootouders iets aan het
vertellen is en daardoor is het makkelijk en prettig
om te blijven luisteren naar wat ze te zeggen
hebben over de donkerste periode uit hun leven.
Kortom is deze documentaire op meerdere
manieren interessant om naar te kijken. Het
verhaal wordt op zo’n manier verteld dat de kijker
achteraf niet met vragen zit, omdat alle
gebeurtenissen worden ondersteund met beelden
en de manier van vertellen voelt persoonlijk aan,
omdat de overlevenden op een geëmotioneerde en
mooie manier hun verhaal kwijt willen. Wat
minder is, is dat er ook plekken aan bod komen die
maar een hele kleine rol speelden in de reis.
De documentaire De Treinreis is sinds 4 mei 2018
te zien op www.2doc.nl

De koude oorlog was toch afgelopen bij de val van de
Berlijnse muur? (*****)
Stijn Engelaar - Ik raak al in stress als een lift
voor een seconde onverwachts stopt. Als de
lift na tien minuten nog steeds niet beweegt
dan maak ik de eerste schietgebedjes en lijkt
de lift met de seconde kleiner te worden.
Gelukkig hebben wij in liften een noodknop
en als je die indrukt dan hoor je al snel een
rustige stem die je kalmeert en tot slot zegt:
‘Het zal niet lang meer duren de brandweer is
al onderweg, voordat u het weet loopt u weer
buiten!’. Zo eenvoudig was het niet voor de

bemanning van de in 2000 gezonken
Russische onderzeeër de Koersk. Zij zaten
gevangen met 23 man op een diepte van 100
meter op de bodem van de Barentszee in het
laatste intacte stukje van hun onderzeeboot.
Er was een ingewikkelde reddingsoperatie
nodig, niet alleen technisch maar ook
diplomatiek. Ook al waren er landen die hulp
aanboden werden ze op afstand gehouden.
Toen de Russen uiteindelijk de hulp
aanvaardde bleek het te laat te zijn. De
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Russen hadden hier echter wel een reden
voor, het was niet omdat ze de mannen niet
wilden redden. Het was omdat dit de nieuwste
Russische onderzeeboot was en ze deze boot
zo geheim mogelijk probeerde te houden.
Bij een film die op waarheid is gebaseerd
worden er bijna altijd aanpassingen aan de
historische feiten gedaan om de situatie
geschikt te maken voor het grote doek. In deze
film wordt dat tot het minimum beperkt. Echter
komen er wel enkele dingen uit de hoge hoed
van de filmmakers om je wat meer te laten
inleven in de hoofdrolspelers, bijvoorbeeld is
de vrouw van de commandant van het schip in
werkelijkheid niet zwanger en heeft geen kind.
Daarnaast spreken alle acteurs in de film
Engels, dit is niet erg aangezien tijdens het
kijken van de film je wel het gevoel hebt dat het
over Russen gaat.

Tot slot past deze film goed tussen de
films van de afgelopen twintig jaar zoals The
Pacific, Apocalypse: World War I, We were
soldiers en Mile 22 waar er niet alleen
aandacht is voor de moeilijkheden van de
militairen maar ook voor de problemen die de
families ervaren. Dit maak deze film uniek
ten opzichte van andere onderzeeboot films.
In deze verhaallijn krijg je de Russische
propaganda te zien en het onvermogen van de
families om iets te weten te komen over hun
mannen/zonen.
De Koersk.
Gebaseerd op het boek De Koersk door
Robert Moore
Te zien: Filmhuis Alkmaar tot 25 Januari.
Regisseur: Thomas Vinterberg

Waarom je alles wat je denkt te weten over Noord-Korea beter
kunt vergeten. (****)
Noortje Beg - ‘Noord-Korea is een echt land,
waar echte mensen wonen, wier levens niet
draaien om het kernwapenprogramma van het
land of andere internationale kwesties, maar
om hun families, hun collega’s en de duizenden
dagelijkse zorgen die levens overal ter wereld
behelzen.’ Met bovenstaand citaat van John
Everard, Brits ambassadeur in Noord-Korea,
opent Casper van der Veen zijn reeds
verschenen boek De Kim-dynastie: een
geschiedenis van Noord- Korea (Amsterdam
2018). Casper van der Veen schaart zich naast
Remco Breuker als een van de weinige NoordKorea kenners die Nederland telt. Daarnaast is
hij ook journalist voor onder andere de
Correspondent,
NRC
Handelsblad
en
OneWorld. In De Kim-dynastie maakt Van der
Veen korte metten met de fantasieverhalen die
in de loop der jaren over het land gevormd zijn.
Hierbij moet je denken aan het gerucht dat Kim
Jong-un (naar eigen zeggen) in 2012 tot meest
sexy man ter wereld verkozen zou zijn, dat de
Kim-dynastie de Schotse onafhankelijkheid
zou steunen of dat Noord-Koreaanse mannen

verplicht zouden zijn hetzelfde kapsel als Kim
Jong-un te dragen. Omdat het lastig kan zijn
met zekerheid te zeggen of nieuws uit NoordKorea daadwerkelijk klopt, noemt Van der
Veen als verklaring voor dit soort ‘fake news’
dat redacteurs klakkeloos nieuws over NoordKorea van satirische sites overnemen zonder de
bron te controleren. Van der Veen laat zien dat
het controleren van feiten helemaal niet zo
moeilijk hoeft te zijn. Heel veel kan je volgens
hem gewoon na gaan door naar beelden te
kijken. ‘Zo’n verhaal over dat alle mannen
hetzelfde kapsel zouden moeten dragen - je
kunt toch gewoon op televisiebeelden zien dat
dat niet klopt?’
Wat De Kim-dynastie onderscheidt van eerder
verschenen boeken over Noord-Korea, is dat
Van der Veen in tegenstelling tot zijn
voorgangers geen ‘sensationeel boek met nooit
eerder uitgebracht materiaal’ geschreven heeft.
Van der Veen verklaart in De Kim-dynastie het
beleid van Noord-Korea, plaatst deze in de
juiste context en werkt zo mee het mysterieuze
en onvoorspelbare imago van Noord-Korea uit
23

de wereld te helpen. In 375 pagina’s bespreekt
Van der Veen in rap tempo de laatste zeven
decennia van Noord-Korea, oftewel NoordKorea onder de befaamde Kim-dynastie. De
Kim-dynastie is opgedeeld in twaalf
hoofdstukken
die
lopen
van
de
voorgeschiedenis van Korea tot en met het
huidige bewind van Kim Jong-un. Hoewel Van
der Veen een chronologische verdeling van zijn
hoofdstukken aanhoudt, valt hij met enige
regelmaat in herhaling. Hierdoor valt zijn
verdeling enigszins in het niet.

lastig te begrijpen wanneer dit begrip pas in een
volgend hoofdstuk als ‘zwarte markt’ wordt
gedefinieerd.

Van der Veen praat het regime van de Kimdynastie beslist niet goed. Ook de
werkkampen, corruptie, hongersnoden, het
systematisch schenden van mensenrechten en
meerdere strategische moordpartijen binnen de
familie steekt hij niet onder stoelen of banken.
Van der Veen tracht het mysterieuze land
begrijpelijk te maken echter is hij soms
moeilijk te volgen door lange opsommingen
van namen, jaartallen en begrippen die pas in
een volgend hoofdstuk besproken worden. Een
alinea over ‘jangmadang’ valt bijvoorbeeld

De
geschiedenis
Korea

Kortom:
omdat
De
Kim-dynastie
mythevorming uit de weg gaat, vormt het boek
een goede introductie voor een ieder die
geïnteresseerd is in het ‘echte’ Noord-Korea.
Wel raad ik aan Google binnen handbereik te
houden
omdat
de
stortvloed
aan
ongedefinieerde Koreaanse begrippen je snel
zullen gaan duizelen.
Kim-dynastie:
van Noord-

Casper van der Veen
Uitgeverij van Oorschot
ISBN: 9789028280250
€23,50, 375 blz.

De mariniers van De Punt zijn meer dan namen in een krant
(****)
Umit Bulbul - Het is
zaterdag 11 juni 1977. Om
vijf uur in de ochtend liggen
de
mariniers
in
de
ochtenddauw in dekking.
Na een hele nacht gewacht
te hebben begint de zon
langzamerhand
op
te
komen. In de verte zijn de
brommende Starfighters en
een koekoek te horen. Nog even. De operatie
van De Punt kan elk moment beginnen.
Defensiejournalist Olof van Joolen en
verslaggever Silvan Schoonhoven van De
Telegraaf hebben in november 2018 het boek
‘Liggen blijven!’ uitgebracht. Dit boek
beschrijft
de
acht
grootste
antiterreuroperaties die de mariniers van de BBE
(Bijzondere Bijstandseenheid) uitgevoerd

hebben. Met talloze interviews worden de
carrières van de mariniers afgebeeld als een
actiefilm.
Om een spannend verhaal te
vertellen geeft ‘Liggen blijven!’ veel
inhoudelijke informatie over de leden van
de BBE. Informatie die in het nieuws niet
aan bod komt. “Na een paar biertjes durft
de Fries met het blozende gezicht ook wat
vrijer terug te praten. Even lijkt er een kink
in de kabel te komen wanneer hij de kaart
bestudeert. Hij heeft bij veel gerechten geen
idee wat het is. Even overweegt de militair
de excellentie om hulp te vragen, maar dan
krijgt hij een goede ingeving. Gewoon
bestellen wat Van Agt bestelt. Het wordt
chateaubriand. ‘Een goed stuk vlees,’ weet
Bonnema erna.’’ De persoonlijke inzichten
24

die het boek biedt zorgt ervoor dat de
mariniers al snel een vriendelijk karakter
krijgen.

uit te schakelen. De militairen komen
hierdoor over als killers in plaats van
gedisciplineerde soldaten.

Vervolgens beschrijft ‘Liggen
blijven!’ de uitgevoerde missies. Deze
worden
afgeschilderd
als
een
bloedstollende actiefilm, waardoor de lezer
vol met spanning blijft lezen: “Terwijl ik
mijn Uzi controleerde bedacht ik: de eerste
die daar naar binnen gaat, krijgt het zwaar
voor zijn kiezen.”

Tevens draagt het boek niet bij aan
een verdere discussie over De Punt. De
auteurs zijn meer bezig met het neerzetten
van een geweldig actieverhaal dan met het
uiteenzetten van de controverse. De
rechtszaak met betrekking tot De Punt
wordt pas in hoofdstuk veertien besproken,
terwijl het boek bestaat uit zestien
hoofdstukken.

Het boek is dan ook een
‘jongensboek’ waardoor actie en avontuur
centraal staan. Maar de toenemende
terroristische aanvallen in de jaren zeventig
worden daarentegen niet verklaard. De
toename wordt alleen beschreven. Daarom
lijkt de oprichting van de BBE op een
reactie vanwege nieuwe ontwikkelingen in
Nederland, terwijl de Molukse kwestie al
langer speelde.
De interviews die gehouden worden
zijn daarnaast niet toereikend. Hierdoor
mist de lezer veel informatie. Zo proberen
de auteurs niet te achterhalen waarom
Hansina Uktolseja (een terrorist die actief
was bij De Punt) in haar schaamstreek
geschoten is. Uit autopsierapporten blijkt
dat Uktolseja onbewapend was, waardoor
een extra schot van dichtbij onnodig bleek.
Een gerichte schot in de schaamstreek is
überhaupt niet gebruikelijk om een terrorist

‘Liggen blijven!’ lijkt op het eerste gezicht
een geschiedenisboek maar dat is het niet.
De interviews verklaren niet veel.
Daarnaast is het boek meer een actieboek en
draagt het niets bij aan de controverse en de
discussie over De Punt. Maar daarentegen
krijgt de lezer veel persoonlijke informatie
over de mariniers en hun missies. Het boek
is daarom geschikt voor de lezer die van
actie en avontuur houdt, maar een echte
verklaring voor De Punt is hier niet te
vinden.
Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven:
‘Liggen blijven!’ – Achter de schermen bij
de mariniers van De Punt en de
terreuracties
van
1973-1978Nieuw
Amsterdam; 224 blz; €18,99.
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Het heden gezien vanuit het verleden
Elke dag komen we artikelen tegen in het nieuws. Vaak zijn deze te verklaren vanuit de
geschiedenis. Onze redactieleden schrijven elke editie over hedendaagse nieuwsberiochten.
Hierin leggen zij hun eigen beeld uit aan de hand van hun bevindingen.

Zwarte Piet, resultaat van een avondje volksvermaak

Afbeelding van Sint en Piet in Schenkmans boek

Birgit Hofman - Elk jaar is het weer zover,
de Sint komt aan samen met de Zwarte
Pieten. De Sint en Pieten brengen
cadeautjes en pepernoten, maar niet
iedereen staat vol verwachting aan de kade.
Vanuit de maatschappij is er veel kritiek op
Zwarte Piet. Deze zou geïnspireerd zijn op
een slaaf en daarmee zou de slavernij
worden afgedaan als iets grappigs. Wat
voorbijgaat aan deze critici, is dat de
Zwarte Piet een andere oorsprong heeft dan
de slavernij. Er zijn hele andere factoren die
bij hebben gedragen aan het uiterlijk van
Zwarte Piet.

Oliver Hardy speelde een Blackface personage

Volgens Elisabeth Koning is de
grootste inspiratiebron voor het uiterlijk
van Zwarte Piet de Amerikaanse Blackface

show. Deze show kwam in 1850 naar
Nederland en werd onder andere bezocht
door Jan Schenkman, de geestelijk vader
van Sinterklaas en Zwarte Piet. In de show
schminkten mensen zich zwart en deden ze
zich lollig voor, zoals de Zwarte Piet nu
doet. Schenkman is zijn dagboek laaiend
enthousiast en schrijft vlak daarna een
boekje over Sinterklaas en Zwarte Piet. De
gelijkenissen zijn zo groot, dat het bijna
onmogelijk is dat Schenkman zich niet op
deze show gebaseerd heeft. Als
tegenargument wordt het verwijt gemaakt
dat Schenkman mee is geweest op een
slavenschip en hierdoor geïnspireerd is
geraakt voor Zwarte Piet. Ondanks dat
Schenkman dagboeken bijhield, is voor
deze bewering geen bewijs gevonden en
mag deze dus ook niet voor waarheid
worden aangenomen.
Een sociaal argument voor de
vergelijking met een slaaf zijn de
gelijkenissen van Zwarte Piet en een neger.
Hij heeft een donkere huid, grote lippen en
kroeshaar. Maar dit is niet per se het
uiterlijk van een slaaf. Natuurlijk werden in
1850 slaven en negers vaak in een zin
genoemd, maar dit zou betekenen dat iedere
neger in 1850 een slaaf was en dat was niet
het geval.
Verder draagt Zwarte Piet een luxe
pak van een Moorse page, een
gerespecteerde hulp uit Noord-Afrika met
een iets donkere huidskleur. Ook draagt hij
gouden oorringen. Als Zwarte Piet op een
slaaf geïnspireerd zou zijn, dan zou hij een
vod aanhebben en zeker geen luxe pakken
en sierraden.
Een ander sociaal argument dat vaak
gebruikt wordt om Zwarte Piet met een
slaaf te vergelijken is het feit dat hij zich
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dienstbaar opstelt tegenover een witte man.
De Zwarte Piet doet het zware werk en de
Sint wordt gezien als de held. De parallel
met de slavernij is in dit opzicht
begrijpelijk, maar het gaat te ver om te
zeggen dat Zwarte Piet een slaaf is van
Sinterklaas en dat het een teken is van witte
superioriteit.
Er is in de publieke opinie geen
concessie over waar Zwarte Piet zijn
uiterlijk aan te danken heeft. Ja, Zwarte Piet

heeft de uiterlijke kenmerken van een
neger, maar niet alle negers waren slaven.
Hij heeft niet de kleding van een slaaf en het
enige dat enigszins aan slavernij doet
denken is zijn dienstbare rol. Zwarte Piet
toont qua gedrag veel meer gelijkenissen
met de Blackface show en qua kleding veel
gelijkenissen met een Moorse page. Ook is
Schenkman overduidelijk beïnvloed door
de Blackface show. Om deze redenen gaat
het te ver om Zwarte Piet te zien als een
uitvloeisel van ons slavernijverleden.

Meer over Zwarte Piet

Koning, E., ‘Zwarte Piet is in de 19e eeuw beïnvloed door de blackface-traditie’, Het NRC
(18 november 2018).

De gele hesjes zijn geen kopie van eerdere revoltes, maar
een reactie op nieuwe omstandigheden!

De gele hesjes demonstreren in Frankrijk

Umit Bulbul - Sinds december 2018 staan de
kranten vol met artikelen over de Franse
demonstraties. Beelden van verwoeste Parijse
straten zijn sindsdien in ons geheugen gegrift.
Maar naderhand is iedereen dit tafereel al
gewend. De Fransen lijken om alles te
demonstreren. Op dit moment is het zelfs niet
eens meer duidelijk waarom de Fransen

demonstreren. Alle revoltes uit dit land lijken
weer op elkaar. Daarom vindt de een dat de
Fransen weer “lekker” bezig zijn, terwijl de
ander inziet dat “deze beweging de
geschiedenisboeken gaat halen”. De vraag die
hieruit volgt is dan ook in hoeverre de gele
hesjes een nieuwe reactie zijn op ongekende
ontwikkelingen in Europa.
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Enerzijds valt op dat de gele hesjes
overal in Europa te vinden zijn. Ze zijn actief
in Nederland, België en zelfs Duitsland. Deze
verspreiding duidt op een gedeelde onvrede
in heel Europa. De studentenrevolte van mei
1968 in Frankrijk vond daarentegen netjes
plaats in Parijs. Maar dit betekent niet dat er
rond 1968 geen demonstraties waren in
andere Europese landen. In Nederland waren
de Dolle Mina’s actief en in oktober 1961
vonden er demonstraties plaats in Frankrijk
om Algerije te behouden. Dus onvrede in
Europa is eigenlijk niet zo heel nieuw.
Maar wie waren er dan zo opstandig
in de vorige eeuw? De demonstranten rond de
jaren zestig bestonden voornamelijk uit
linksgeoriënteerde jonge
mensen
en
arbeiders. Maar tegenwoordig representeren
de gele hesjes alle lagen van de samenleving.
Het hele politieke spectrum
is aanwezig tijdens de demonstraties. Dus de
onvrede uit zich met de gele hesjes niet alleen
uit in een specifiek land, maar daarbij zijn ook
nog eens alle soorten mensen uit de
samenleving terug te vinden tijdens de
protesten.
Anderzijds komen de gele hesjes en
bijvoorbeeld de studentenrevolte van mei
1968 of de opstand van oktober 1961

overeen, omdat ze reageerden op interne
problemen in het eigen land. De
studentenrevolte ontstond naar aanleiding
van de geringe invloed die studenten hadden
op curricula. De gele hesjes reageerden ook
op interne problemen. President Macron had
de benzineprijzen verhoogd om aan de
richtlijnen van het begrotingstekort te kunnen
voldoen, die opgesteld zijn door de Europese
Unie. De onvrede van de gele hesjes is dus
ontstaan vanwege een entiteit als de Europese
Unie. Politicologen Roger Eatwell en
Matthew Goodwin stellen daarnaast dat er
een algemeen gevoel van onvrede is vanwege
de toenemende immigratie en globalisering.
Ook stellen zij dat de groeiende ongelijkheid
en een afkeer voor de gevestigde politiek olie
op het vuur gooit. Deze factoren stonden
minder op de voorgrond in de vorige eeuw.
Tegenwoordig lijkt alles hierover te gaan.
Daarnaast zijn de gevolgen ook erg
belangrijk. In 1968 leed Charles de Gaulle,
toenmalige president van Frankrijk, veel
gezichtsverlies vanwege de studentenrevolte.
Hij moest zelfs het land ontvluchten.
Emmanuel
Macron
lijdt
nu
ook
gezichtsverlies. Dus uiteindelijk gaat het om
de gevolgen van de demonstraties. Wanneer
er beweging ontstaat in de politiek is er voor
de demonstranten sprake van victoire.
Het valt niet te betwisten dat de vorm van de
gele hesjes en de gevolgen van hun beweging
een oude vorm aanneemt. Maar de
omstandigheden waar ze tegen vechten, de
vertegenwoordiging
van
verschillende
mensen en de activiteiten in verscheidene
landen toont dat de gele hesjes inderdaad een
fenomeen zijn dat de geschiedenisboeken
gaat halen.

De Parijse Studentenrevolte
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Back to the Future (2019)

Noortje Beg - Begin januari 1619 kwam de
Synode van Dordrecht bijeen om een eind te
maken aan de conflicten die waren ontstaan
uit verschillende interpretaties van de Bijbel.
Niet alleen binnen de kerk, maar ook binnen
de politiek en de samenleving liepen de
gemoederen hoog op.
Begin januari 2019, precies 400 jaar
later, doet met de publicatie van de Nashvilleverklaring iets soortgelijks voor. Ook de
Nashville-verklaring is voortgekomen uit een
verschillende interpretatie van de Bijbel.
&quot;Bij mij liepen de rillingen over de rug
toen ik die Nashville- verklaring las. Echt
verschrikkelijk&quot;
sprak
ministerpresident Mark Rutte tijdens zijn wekelijkse
persconferentie. &quot;Ik ben zelf gelovig en
ook inwoner van dit land, maar dit is niet het
soort Nederland waarin ik mij thuis
voel.&quot; Zou het toch zo kunnen zijn dat
deze verklaring Nederland juist progressief
toont?
De Nashville-verklaring is de
Nederlandse vertaling van The Nashville
Statement. In 2017 werd dit document voor

het eerst gepresenteerd tijdens een
conferentie van The Southern Baptism
Convention, het grootste protestantse
kerkgenootschap van de Verenigde Staten.
De ondertekenaars van de Nashvilleverklaring
zweren
onder
andere
homoseksualiteit,
transgenders
en
genderneutraliteit af. Daarom wordt de
verklaring ook wel een ‘haat-manifestatie’
genoemd.
De Nashville-verklaring wordt echter
maar door een klein deel van de conservatieve
christenen gesteund. Uit een onderzoek van
RTL-nieuws
blijkt dat
de
meeste
ondertekenaars verbonden zijn aan een
evangelische, protestantse, gereformeerde of
hervormde gemeente en/of kerkgenootschap.
Overigens hebben enkel mannen het
document ondertekend.
Natuurlijk heeft iedereen recht op
vrijheid van meningsuiting, gelovig of
ongelovig, iedereen moet zijn mening kunnen
verkondigen. Ook dat hoort bij een
progressief land als Nederland. Desondanks
draagt een dergelijke haat-manifestatie niet
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bij aan de conversatie. Zowel voor- als
tegenstanders van de verklaring schieten er
uiteindelijk niks mee op omdat een dergelijk
manifest immers alleen voor controverse
zorgt.
Lang niet iedere christenen spreekt
zich negatief uit over homoseksualiteit,
transgenders en/of genderneutraliteit. Veel
Nederlandse kerken en scholen hangen de
bekende LGBTQ-regenboogvlag uit in
reactie op de verklaring. Volgens theoloog en
antropoloog Miranda Klaver is tegenwoordig
ook binnen de conservatieve kringen ruimte
voor discussie. Zo hebben twee hoogleraren
van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam
de verklaring getekend. De VU, ontstaan uit
gereformeerde grondbeginselen, neemt
afstand ook van de verklaring door de
regenboogvlag voor het hoofdgebouw te
hijsen en met de hoogleraren in gesprek te
gaan.
Het is echter opvallend dat Nederland
een van de weinige landen is waar de
Nashville- verklaring politieke steun krijgt.

Zo heeft ook Kees van der Staaij, fractieleider
van de SGP, de verklaring ondertekent. Uit
een peiling van opiniepeiler Maurice de Hond
komt echter wel dat Van der Staaij zijn
uitspraken heeft moeten bekopen met een
forse daling van het aantal Nederlanders dat
Van der Staaij na de ondertekening nog
steunt. Zo zegt 4.0% van de VVD- kiezers en
2.6% van de D66-kiezers nog vertrouwen in
hem te hebben. Binnen de SGP zelf is het
vertrouwen in Van der Staaij niet gedaald.
Hoewel de impact van de Nashvilleverklaring klein is aangezien het overgrote
merendeel van de (christelijke) Nederlanders
niet achter de verklaring staat en veel
ondertekenaars zelf de dupe zijn geworden
van het ondertekenen, blijft de verklaring een
zwarte bladzijde in de geschiedenis van
emancipatie in Nederland. De Nashvilleverklaring laat gelukkig zien dat de meeste
inwoners van Nederland het hart op de goede
plek heeft, maar ook dat de finish nog niet
bereikt is.

Onze aarde onze verantwoordelijkheid!
Stijn Engelaar - Het klimaat verandert snel,
wij zijn de generatie die wat moet
ondernemen. We kunnen niet onze ogen dicht
doen en de volgende generatie de
klimaatproblemen laten oplossen aangezien
het dan waarschijnlijk al te laat is. De
wereldleiders zien dat we nu moeten
ingrijpen om onze moeder aarde te
beschermen. Daarom hebben zij immers in
2015 het klimaatakkoord getekend, in dit
akkoord staat dat de temperatuur van de aarde
niet meer dan twee graden hoger mag worden
dan het pre-industriële niveau. Maar wat staat
ons te wachten, zelfs als we ons aan het
klimaatakkoord houden, op een planeet die
steeds warmer wordt?

Ten eerste leidt de
CO2 die wij
uitstoten,
de
voornamelijke
boosdoener voor
het
klimaat,
ervoor dat de
oceanen
zullen
verzuren. Doordat
de
oceanen
verzuren zullen de koraalriffen steeds meer
verbleken en tot slot afsterven. Dit is nu al aan
de gang. Dit is erg omdat vijfentwintig
procent van de zoutwatervissen in
koraalriffen leven. De koraalriffen beslaan
echter slechts 0,25 procent van de
oceaanbodem, nog een reden om er extreem
voorzichtig mee te zijn. Wat zal er met deze
dieren en het ecosysteem van de oceaan
gebeuren als hun leefomgeving doodgaat?
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Ten tweede zal het weer steeds
extremer worden door de stijgende
temperatuur. De droogte van vorig jaar, in
Nederland, zorgde al snel voor veel
problemen zoals dijken die te droog waren, te
weinig water in rivieren, slechte oogst bij
boeren en relatief veel sterfte bij kwetsbare
groepen. Dit zijn slechts de gevolgen voor
Nederland bij één warme zomer.
Op wereldschaal hebben de gevolgen
nog een grotere invloed. Bijvoorbeeld landen
in Afrika waar al weinig voedsel en water
beschikbaar is. Als er in die gebieden
meerdere oogsten falen zullen grote groepen
mensen moeten gaan migreren om te
overleven. Ik frons daarom ook altijd mijn
wenkbrauwen als anti-migratie partijen zoals
de PVV en het FVD niet willen investeren in
de bescherming van het klimaat.
Tot slot zijn er ook mensen die stellen:
’Klimaatverandering is van alle tijden, de
mens heeft hier geen invloed op’. Het klopt
dat het klimaat altijd verandert, zie onder
andere de verschillende ijstijden. Dat is niet
te ontkennen. Echter dat de mens geen

invloed op de klimaatverandering heeft daar
ben ik het niet mee eens. Als je kijkt naar hoe
snel het klimaat veranderd is in de afgelopen
zestig jaar dan is dat zeer ongekend in de
geschiedenis van de aarde. Normaliter wordt
CO2 door bossen opgenomen. Veel CO2,
meer bomen/grotere bomen. Weinig CO2,
minder bomen/kleinere bomen. Echter stoten
wij opgeslagen CO2 uit, fossiele brandstof,
en kappen we bossen. We slaan dus met een
dubbel kapmes wat onze aardbol machteloos
maakt.
Het zal niet makkelijk zijn om onze mooie
blauwe bol te beschermen, maar we zullen
alle zeilen moeten bijzetten om onder andere
ons zeeleven te beschermen en te voorkomen
dat het weer niet nog extremer zal worden.
Kijk is buiten om u heen en adem een
grote teug lucht binnen. Probeer u zich dan te
beseffen dat de aarde niet voor ons is
gemaakt, maar dat wij voor de aarde zijn
gemaakt.

Waarom de naderende brexit nadelig is voor ons land
Colin Brans - Het is opnieuw een
spannende week rondom de brexit.
Komende dinsdag is er een stemming in
het Britse parlement over premier Mays
brexit-deal. 29 maart, de dag dat de
Britten de Europese Unie moeten
verlaten, komt steeds dichterbij en er is
nog steeds geen duidelijkheid over wat
er precies gaat gebeuren. Mocht het
parlement instemmen met de deal, dan
volgt er een uittredingsakkoord en kan
het Verenigd Koninkrijk de Europese
Unie verlaten. Dit zou geen goede gevolgen
hebben voor Nederland.
Ten eerste zal de Nederlandse
economie worden geraakt als de deal van
May wordt goedgekeurd. Zo zal het BBP,
bruto binnenlands product, volgens het
Centraal Planbureau met 1,2 procent dalen

vanwege de brexit. Dit gaat om een schade
van 10 miljard euro. Dit komt doordat handel
met het Verenigd Koninkrijk minder zal
worden, omdat landen buiten de EU minder
vrij kunnen handelen dan landen binnen de
EU.
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Ten tweede zullen mensen in
Nederland hun baan verliezen na de brexit.
De Britten zijn de derde handelspartner van
Nederland. De onzekerheid, waardeverlies
van het pond en later wellicht verminderde
markttoegang in de EU kunnen ertoe leiden
dat het Verenigd Koninkrijk minder
Nederlandse producten importeert. Hierdoor
daalt de omzet van bedrijven. Om het hoofd
boven water te houden zullen Nederlandse
bedrijven hun werknemers moeten ontslaan.
Ten derde zullen Nederlanders in het
buitenland kunnen in de problemen komen.
De meest voorname reden voor veel mensen
om voor de brexit te stemmen, was hun
ongenoegen
over
de
hoeveelheid
arbeidsimmigranten in hun land. Het is dan
ook aannemelijk dat een nieuwe regering de
hoeveelheid buitenlanders wil verlagen en
dus mensen gaat uitzetten naar hun eigen
land. Studenten in het Verenigd Koninkrijk
hebben hetzelfde probleem. Momenteel is er
een beurs, de Erasmusbeurs, voor studenten
die in een ander EU-land studeren, maar die
zal dan wegvallen waardoor ze hun studie zelf
moeten financieren. Dit is voor veel studenten
onmogelijk en die zullen dan waarschijnlijk
terug moeten keren naar Nederland. De
studenten kunnen weliswaar ook in
Nederland studeren, maar vier van de vijf
beste universiteiten van Europa zitten in het
Verenigd Koninkrijk, dus het onderwijs en de
faciliteiten daar zijn van hogere kwaliteit dan
in Nederland.

Tenslotte leidt een naderende brexit
ook tot verdeeldheid in onze eigen politiek.
Geert Wilders en Thierry Baudet hadden bij
hun campagne van de laatste verkiezingen al
als standpunt om de EU te verlaten en als er
daadwerkelijk een brexit plaatsvindt, zal die
hoop nog meer worden gestimuleerd. Ook het
referendum over het associatieverdrag met
Oekraïne vormt een stimulans voor een
mogelijke ‘nexit’. Dit is omdat toen al bleek
dat het Nederlandse volk niet echt zat te
wachten op een verdrag met een verscheurd
land dat geen lid is van de EU. De VVD heeft
echter duidelijk laten blijken dat ze niet van
plan is om het Verenigd Koninkrijk achterna
te gaan en dat zal voor spanningen zorgen.
Kortom, de brexit is nadelig voor ons land,
omdat de Nederlandse economie een flinke
klap incasseert bij een brexit. Daarnaast is het
nadelig, omdat mensen hun baan kwijtraken
en Nederlanders in het buitenland terug
moeten keren naar Nederland. Tot slot zal een
brexit leiden tot verdeeldheid in onze eigen
regering. Genoeg redenen om een brexit niet
toe te juichen.
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De vieze nasmaak van nootmuskaat
De strijd voor nootmuskaat door de VOC

Stijn Engelaar - Een monopolie op een
product wie wil dat nou niet? Het heeft
alleen voordelen. Je kan zelf de prijs
bepalen, je kan een schaarste creëren en
mensen zijn afhankelijk van jou. De VOC,
de Verenigde Oostindische Compagnie,
was het gelukt om een monopolie te
krijgen. Wel op nootmuskaat en foelie. Dit
was geen eenvoudige strijd. Er is veel
gebeurd voordat de VOC een stevig
monopolie had. Welke prijs heeft de VOC
voor dit monopolie betaald?
Deze vraag lijkt erg makkelijk, je typt
in google ‘prijs voor nootmuskaat in het begin
van de zeventiende eeuw’ dan kom je al snel
op een bedrag, namelijk rond de 7 gulden.
Met iets meer werk kom je
erachter dat de prijs die de VOC er
voor betaalde rond de 50 cent lag.
In dit artikel gaat het dus ook niet
om de prijs in geld. Dit artikel gaat
in op de bredere betekenis van
prijs. De strijd voor het monopolie
heeft namelijk meer gekost dan
een zak met geld. In dit artikel
gaan we kijken wat dit monopolie

naast geld heeft gekost en hoe het zover heeft
kunnen komen.
De moordpartij
De Banda-eilanden was de enige plek op de
hele wereld waar nootmuskaat en foelie werd
verbouwd. Daarom waren de eens zo rustige
Banda-eilanden zeer belangrijk voor de VOC,
Spanjaarden, Portugezen en de Engelsen
geworden. De VOC trok aan het langste eind
om het monopolie te verkrijgen op een
lugubere manier.
De strijd eindigde in 1621. In 1621
kwam Jan Pieterszoon Coen met tweeduizend
zeesoldaten aan op de Banda-eilanden met
twaalf schepen. Sommige van deze schepen
waren bijna een half voetbalveld lang. Met
een hoogte van een gemiddelde
watertoren volgerijgt met grote
witte zeilen. Dit was niet om
indruk te maken op de bewoners.
Vijftienduizend
Bandanezen
hebben deze expeditie met de
dood moeten betreuren. Deze
moordpartij was echter het einde
van een lange strijd om het
monopolie op nootmuskaat en
foelie veilig te stellen. De

Jan Pieterszoon Coen. Gouverneur-generaal van
Indië van 1617-1623, 1628-1629.
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voorgaande strijd was niet zo bloederig maar
is nodig om deze actie te begrijpen. Uit de
woorden ‘monopolie veiligstellen’ blijkt dat
er al een monopolie was. Dat was er ook, in
eerste instantie al na slechts drie jaar na de
eerste kennismaking tussen de VOC en de
Bandanezen, namelijk in 1602. Negentien
jaar voor de moordpartij. Wat er in die
negentien jaar van ‘monopolie’ fout ging en
wat leidde tot de moordpartij heeft vier
hoofdoorzaken.
De vier hoofdoorzaken van de moordpartij
De eerste oorzaak was dat het vertrouwen al
snel beschadigd werd. Dit kwam doordat de
Bandanezen hun winst probeerde te
maximaliseren door kleine trucjes te
gebruiken om net iets meer te verdienen.
Bedenk dat dit in de vroege zeventiende eeuw
was en dat ze nog geen weegschalen hadden
zoals wij tegenwoordig hebben. Hiervoor
gebruikten de Bandanezen en de VOC
bepaalde stenen om het gewicht van de
nootmuskaat te weten. Maarja als je steeds de
steen iets lichter maakt dan verdien je iets
meer. Dit was een van de vele trucjes.
Ten
tweede
probeerden
de
Bandanezen steeds het monopolie te
omzeilen. Elke keer als dit gebeurde werd het
monopolie strenger. Dat het monopolie
strenger werd had niet tot gevolg dat
Bandanezen zich aan het monopolie gingen
houden. Het tegenovergestelde gebeurde. Zij
gingen juist meer met andere partijen
handelen. Dit zorgde voor steeds meer
spanningen tussen beide partijen. Naast het
strenger maken van het monopolie, reageerde
de VOC vaak met een expeditie als het
monopolie werd omzeild. Zoals het slopen
van nootmuskaatbomen. Het duurde namelijk
jaren voordat nieuwe bomen weer
winstgevend werden.
Ten derde was de VOC in 1609 van
plan om een fort te bouwen op het grootste
eiland van Banda. Zij vonden dit
noodzakelijk omdat er dan altijd mensen van
de VOC op de eilanden konden blijven en zij
er voor konden zorgen dat er weinig tot niet
werd gehandeld met andere partijen. Wat er
volgt was een moordpartij op een van de

admiralen van de VOC, op Verhoeff. De
Bandanezen hadden dit voor elkaar gekregen
door hem naar de bosrand te lokken en te
zeggen dat dat er maar drie personen mochten
komen. De Bandanezen zeiden dat ze zich
bedreigt voelden door al die lange blanke
mannen met al die wapens. Verhoeff ging in
op dit verzoek. Hij liet zijn leger achter en
ging met drie man richting de bosrand. Hier
werd Verhoeff en de twee andere onthoofd.
Dit had als gevolg dat het gebruikelijke
gebeurde zoals represailles en een strenger
monopolie. Daarnaast was er een jonge
officier aanwezig die net twee jaar in dienst
was bij de VOC. Dat was Jan Pieterszoon
Coen, hij was bij de moordpartij aanwezig en
zag hoe zijn vriend en admiraal Verhoeff
vermoord werd. In verschillende boeken staat
vermeld dat dit ervoor heeft gezorgd dat
Coen, de aanvoerder van de uiteindelijk
moordpartij, hierdoor een haat heeft gekregen
aan de Bandanezen.
Tot slot het voorval kort voor de
moordpartij. De Lontoreezen, een van de
stammen op de Banda-eilanden, kwamen in
opstand. Zij werden gesteund door Engelse
wapens wat het nog pijnlijker maakte voor de
VOC. De Engelsen wilden natuurlijk dat de
opstand ertoe zou leiden dat het monopolie op
Banda verloren ging en dat het nootmuskaat
voor iedereen verkrijgbaar werd. Jan
Pieterszoon Coen kwam snel naar de Bandaeilanden met de eerder gestelde manschappen
en schepen om het monopolie veilig te
stellen. Echter was het niet meteen de
bedoeling om de Bandanezen te vermoorden.
Coen wilde gaan onderhandelen echter wel
met een onderpand. Hij wilde dat de wapens
werden ingeleverd en de leiders van de
verschillende stammen, de orang-kaja’s, hun
zonen als onderpand aan hem gaven.
Misschien een irreële eis, aangezien de
situatie al zo slecht was dat de zonen in groot
gevaar zouden komen. Toen dit niet gebeurde
en de onderhandelingen uitbleven was de
moordpartij begaan. Het staat bekend als de
zwartste bladzijde van de VOC-geschiedenis.
Het is een hele hap om in een keer
binnen te krijgen. Hopelijk is het duidelijk
geworden dat er nooit echt sprake was van
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een monopolie waar beide partijen blij mee
waren. Vooral de Bandanezen kwamen er al
snel achter dat ze bij de eerste deal aan het
kortste eind trokken. Om dit evenwicht te
herstellen probeerde ze allemaal trucjes toe te
passen om de winst te vergroten. Dit was
slecht voor het vertrouwen. De hoofdoorzaak
is dat de Bandanezen onder het monopolie uit
wilden komen en de VOC dit niet toeliet.
Vanaf dat moment waren het naar mijn
mening geen handelspartners meer zaten de
Bandanezen in een ondergeschikte positie.
De spanning werd uiteindelijk zo hoog dat er
een VOC-admiraal was vermoord en een
opstand hardhandig werd neergeslagen.
De reacties op de moordpartij
De reacties zijn vooral op Jan Pieterszoon
Coen gericht aangezien hij het bevel gaf voor
deze moordpartij.
De meest relevante reactie was van de
Heren XVII. Zij eisten van Jan Pieterszoon
Coen dat er drie punten moesten gebeuren.
De meest relevante voor dit onderzoek,
daarom de enige die ik zal gaan behandelen,
is dat er een monopolie moest komen in
nootmuskaat en foelie. Jan Pieterszoon Coen
heeft deze eis ingewilligd tegen uiteindelijk
een hoge prijs. De Heren XVII waren
geschrokken van zijn optreden tegen de
bevolking. Zij waren echter niet zo
geschrokken dat ze Coen van zijn functie
hadden ontheven. Hij is zelfs na zijn
gouverneur-generaalschap
nogmaals
gouverneur geworden. Waarschijnlijk omdat
de Heren stinkend rijk zijn geworden van dit
monopolie.
Tegenwoordig is er nog steeds
onenigheid hoe we Jan Pieterszoon Coen
moeten zijn na dit optreden. Denk aan de
discussie over het standbeeld van Coen in

Hoorn. Die al jaren aan het wankelen is onder
deze discussie. Wie vereer je immers met dit
standbeeld? Keur je de moorden goed? Of eer
je de man die de VOC groot heeft gemaakt en
ervoor heeft gezorgd dat de Republiek een
ongekend goede tijd beleefde?

De Heeren Zeventien, beleidsmakers van de VOC.
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Brute mishandeling of goede verzorging?
De leefomstandigheden van slaven aan boort van een slavenschip
Birgit Hofman - Op 9 mei 1762 vaart het
Middelburgse schip d’Eenigheid vanuit
West-Afrika uit, op weg naar de koloniën
in
West-Indië.
Aan
wal
turen
achtergebleven geliefden naar het schip
totdat het van de horizon verdwijnt. Aan
boord van het schip zitten driehonderd
slaven die aan de Afrikaanse Goudkust
zijn gekocht. Niemand weet dan hoe het de
slaven tijdens de reis zal vergaan en onder
welke omstandigheden de slaven moeten
overleven. Gelukkig zijn er vele dagboeken
van opvarenden gevonden die interessante
tegenstellingen blootleggen.
“Zy moeten ze zoo veel gemak
verschaffen als mogelyk is; zy moeten zorge
dragen dat
zy uit de boeyen geslagen
worden, niet alleen wanneer zy ziek zyn,
maar ook wanneer zy eenige dispositie
hebben om ziek of scheurbuikerig te worden,
en wanneer zy treurig zyn, ‘t geen doorgaans
een aanstaande ziekte voorspelt”
Dit citaat komt uit het dagboek van de
scheepsarts Petrus Couperus. Deze arts heeft
in zijn dagboeken heel nauwkeurig en
levendig beschreven hoe zijn leven aan boord
van een slavenschip eruitzag. Uit dit citaat
blijkt dat hij begaan was met de slaven aan
boord. Hij vond het belangrijk dat de slaven
goed verzorgd werden. Uit andere dagboeken
blijkt echter dat matrozen meedogenloos
tekeergingen tegen slaven. Mishandeling,
verkrachting en uithongering werden
uitgebreid besproken. Het is opvallend dat
deze beschrijvingen lijnrecht tegenover
elkaar staan. Het onderwerp slavernij, en
alles wat daarmee te maken heeft, is
tegenwoordig een groot discussiepunt.
Juist omdat er relatief weinig over bekend
is, gaan mensen zelf interpretaties maken
die niet altijd op waarheid berust zijn. De
gevonden dagboeken werpen nieuw licht
op hoe een slavenreis eraan toe ging. De
vraag is: hoe zwaar de omstandigheden waren
aan boort van een slavenschip?

Slaaf te koop, tweehonderd gulden!
De Republiek is verantwoordelijk voor het
vervoeren van 500.000 slaven naar de
koloniën in West-Indië, dat is ongeveer 5%
van de totale slavenhandel. Het startschot
voor de slavenhandel door de Republiek werd
gegeven toen in 1637 Fort Elmina aan de
Afrikaanse Goudkust werd veroverd.
Hierdoor had de Republiek toegang tot een
groot aantal slaven die goedkoop konden
worden gekocht. Voor de slaven begon de
reis eigenlijk al als ze waren verkocht. Ze
moesten op het schip verblijven totdat deze
vol was. Sommige schepen vervoerden wel
vierhonderd slaven dus het schip kon wel
maanden voor de kust blijven liggen. De
slaven waren dan slechts enkele meters
verwijderd van hun geliefden, maar hun lot
was al bezegeld. De enige manier om elkaar
nog terug te zien, was door toevallig gekocht
te worden door dezelfde slavenhouder. Als er
genoeg slaven aan boord waren, vertrok het
schip. Voor de slaven was het een donker
vooruitzicht. Niet alleen zouden ze een lange
reis voor de boeg hebben, eenmaal
aangekomen zouden ze aan de hoogste bieder
worden verkocht om een leven lang zwaar
werk te doen.
Scheurbuik, tering en waterzucht

Ind

Eenmaal op zee lagen er veel gevaren op de
loer. Het allergrootste gevaar was het
uitbreken van een epidemie. Ziektes grepen
door slechte hygiëne snel om zich heen en
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maakten velen slachtoffers. Midden op de
Atlantische oceaan kon de bemanning weinig
doen aan de ziektes. Hun enige redmiddel
was het aantal besmettingen beperken, maar
in de zeventiende eeuw faalden zij hier
hopeloos in. Het was voor de bemanning de
belangrijkste taak om te zorgen dat er zo veel
mogelijk slaven in de koloniën aankwamen.
Ze werden namelijk betaald voor elke
levende slaaf. Tijdens de eerste slavenreizen
stierf een derde van de slaven aan boord. Dit
was totaal niet winstgevend en er werd
gezocht naar een oplossing. Die oplossing
kwam rond 1700. Vanaf toen gingen er
scheepsartsen mee op de schepen. Het was
hun taak om te zorgen dat een epidemie
binnen de perken bleef. Ook was het hun taak
om een epidemie voor te zijn onder het motto:
voorkomen is beter dan genezen. De artsen
moesten de slaven dus goed observeren. In
het bovengenoemde citaat van Peter
Couperus staat dat werd aangenomen dat
onder andere treurigheid leidde tot ziekte, en
dus tot een epidemie. Conclusie: treurigheid
moest worden tegengegaan. Het is niet
helemaal duidelijk hoe deze treurigheid werd
tegengegaan, maar waarschijnlijk kregen
slaven met tekenen van treurigheid meer
vrijheid op het schip, ze hoefde niet meer
geboeid met andere slaven te zijn uit angst
voor besmetting. Ook bij de uitbraak van zeer
besmettelijke ziektes als scheurbuik en tering
was het belangrijk om de slaven zo ver
mogelijk bij elkaar uit de buurt te houden. Als
ze hutjemutje op elkaar zouden zitten, zou
een epidemie zich veel sneller verspreiden.
Dit staat haaks op het idee dat slaven twee
maanden lang vastgeketend in een vochtige,
donkere en krappe ruimte moesten verblijven
zonder enige vorm van verzorging.
Een eenzijdig menu
“Des voormiddags met gort, en ‘s namiddags
met paardeboonen, of den eenen dag met
paardeboonen en den anderen dag met gort”
De dagboeken geven ook inzicht in
het eten dat de slaven kregen voorgeschoteld.
Voor gezonde slaven is er voldoende eten en
drinken nodig. Met de komst van de
scheepsartsen werd ook het belang van goed

eten bovenaan de prioriteitenlijst gezet.
Scheepsarts Gallandat beschreef dat de slaven
twee keer per dag te eten kregen. Dit is
tegenstrijdig met het idee dat slaven amper te
eten kregen en werden uitgehongerd tijdens
de reis. De maaltijd was geen culinair
hoogstandje, maar was vooral bedoeld om
goed te voeden en de slaven gezond te
houden. Gort en paardenbonen bleken
hiervoor bij uitstek geschikt en werden in
grote getalen ingeslagen. Om water te
besparen, werd er gekookt met zeewater. Je
kunt je afvragen hoe effectief deze manier is,
aangezien zout juist zorgt voor meer dorst.
Deze wetenschap was niet doorgedrongen tot
de bemanning, waardoor de slaven
waarschijnlijk heel veel dorst hebben gehad
tijdens de reis. Er zijn wel teksten gevonden
die menen dat slaven toegang hadden tot
watertonnen, maar in hoeverre die werden
bijgevuld is niet duidelijk. Een andere idee
wat waarschijnlijk meer ellende heeft
gebracht dan goeds, was het idee dat wijn
hielp tegen ziektes. Dit kregen de slaven dan
ook regelmatig toegediend, zelfs als ze niet
ziek waren. Niet wetende dat het de slaven
alleen maar zieker maakten. Misschien lag
hierin juist wél de oplossing om de
treurigheid (tijdelijk) te verlichten.
Opstanden en ontsnappingen
“Doorvechten tot alle blanken gedood zijn”
We weten dat de slaven niet constant
aan elkaar waren vastgeketend. De slaven
waren ruim in meerderheid, dus het gebeurde
nog wel eens dat de slaven in opstand
kwamen. De bekendste slavenopstand is de
spectaculaire opstand op de Neptunus.
Driehonderd slaven slaan hun slavenbedrijf
aan gort. Ze slopen de houten wand
waarachter de wapens en het kruid liggen en
overmeesteren de bemanning met het doel ze
allemaal te doden. Een aantal slaven weet te
ontsnappen door met de reddingssloepen naar
de kust te varen. Als er andere schepen
toesnellen om terug te vechten, besluiten de
achtergebleven slaven dat ze het schip,
inclusief zijzelf, beter op kunnen blazen. Het
vooruitzicht
om
nog
een
keer
gevangengenomen te worden was zo somber,
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dat de slaven kiezen voor de dood. Deze
wanhoopsdaad geeft het gevoel onder de
slaven goed weer. Nooit meer een leven zoals
aan boort van het schip, zelfs als je dat met de
dood moet bekopen.
Zeemansgraf
Bij aankomst van het slavenschip
d’Eenigheid in 7 juli 1762 had de reis over de
oceaan 22 levens geëist. Twintig slaven en
twee bemanningsleden. Dit waren geen
uitzonderlijke getallen. De overledenen
werden altijd direct overboord gegooid. Uit
de dagboeken blijkt dat 21 mensen om het
leven waren gekomen door ziekte. De
grootste doodsoorzaak was diarree. Ondanks
dat diarree erg besmettelijk was, viel het
aantal doden gezien de omstandigheden mee.
Er is duidelijk een vermindering te zien van
het aantal doden sinds de scheepsartsen
meegingen. Er was dus wel aandacht voor de
gezondheid en welzijn van slaven aan boort.
Ook al was het alleen uit economisch motief.
Één slaaf was op d’Eenigheid om het leven
gekomen door buitensporig geweld. Ook dat
was geen uitzonderlijk getal. Het is wel
opvallend dat er in dagboeken van matrozen
en kapiteins wordt gesproken over enorme
vechtpartijen, natuurlijk verloren door de
slaven, aan boort. De gegevens van de artsen
spreken de grootspraak van de bemanning

echter tegen. Ook het feit dat er weinig
opstanden zijn geweest op de slavenschepen
spreekt de beweringen over rellen van de
matrozen tegen.
Nieuwe inzichten
“De slavenhandel is de vloek en de zegen van
onze geschiedenis”
De slavenreizen zijn allesbehalve een pretje
geweest. De wanhoopsdaad op de Neptunus
laat zien dat hun leven verre van ideaal was.
Er was weinig eten en een constante dreiging
om ziek te worden. Ook liepen de slaven
altijd het risico om slachtoffer te worden van
geweld. Hoewel de scheepsartsen het leven
van de slaven iets beter wilden maken, zaten
de slaven aan het eind van de dag toch
onvrijwillig opgesloten op een schip. Een
schip dat ze naar een bestaan van hard werken
en verwaarlozing bracht. De slavenhandel is
een deel van de Nederlandse geschiedenis
wat
vaak
wordt
overgeslagen
of
gebagatelliseerd, maar in het licht van het
maatschappelijke debat is het belangrijk om
juist dit soort dagboeken te analyseren en
nieuwe inzichten te creëren. Alleen zo kan er
een discussie ontstaan die gebaseerd is op
feiten in plaats van aannames.

Meer over de Nederlandse slavenhandel
P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500 – 1850 (2003).
R. Paesie, Geschiedenis van de MCC (2014).
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