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Inleiding

Jan Weerdenburg

Van prehistorie tot de huidige tijd: de geschiedenis van Europa in zeven lezin-
gen. Het lijkt een hachelijke onderneming. Geschiedenis betekent voor ons maar
al to vaak grote hoeveelheden jaartallen, vorsten, generaals en veldslagen, en
daarvan zijn er in de geschiedenis van Europa toch veel to veel geweest om in
zeven avonden to behandelen. Dat is dan ook niet gebeurd in De geschiedenis
van Europa, het achtste programma in de serie In grote linen. In dit program-
ma, dat tot stand kwam in samenwerking met de vakgroep Geschiedenis van de
Universiteit Utrecht, werden de belangrijkste cultuurhistorische, politieke en
sociaal-economische ontwikkelingen geschetst die hebben geleid tot ons huidige
Europa. De voor u liggende bundel bevat de schriftelijke bewerkingen van de
lezingen die in dit programma zijn gehouden.

Profdr. L.P. Louwe Kooijmans neemt de lange periode van de prehistorie voor
zijn rekening. De bestudering ervan neemt een wat aparte plaats in omdat we
het moeten doen zonder geschreven bronnen. Maar het zou onjuist zijn om de
bijdrage die deze schriftloze periode geleverd heeft aan de ontwikkeling van
onze beschaving to onderschatten. Iedere verdere ontwikkeling is ondenkbaar
zonder de neolithische landbouwrevolutie. Met de introductie van het schrift
komt de prehistorie ten einde.
Het is niet ten onrechte dat voor de wortels van onze beschaving vaak wordt
verwezen naar de antieke wereld, naar het culturele en politieke erfgoed van de
Grieken en de Romeinen. Profdr. H. W.A.M. Sancisi-Weerdenburgbeschrijft de
ontwikkelingen in de Griekse wereld, waarbij zij speciale aandacht geeft aan de
ontwikkeling van het schrift en aan de polis als kenmerkende staatkundige struc-
tuur en als model voor vele latere democratische ontwikkelingen.
Dr. H.C. Teitler toont in zijn bijdrage over Rome aan dat de komst van het
Christendom aan de geschiedenis van de antieke wereld en daarmee aan de ge-
schiedenis van Europa een totaal nieuwe wending geeft. Het Christendom in de
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Jan Weerdenburg

romeinse wereld vormt dan ook de leidraad in zijn artikel.
De middeleeuwse wereld omvatte ook volken die nooit onder romeinse overheer-
sing waren geweest. Prof. dr. M.B. de Jong geeft enkele globale contouren van
de Middeleeuwen en gaat vervolgens in een nadere verkenning dieper in op een
jaar, het jaar 800. Zij last daarmee zien dat ons beeld van de Middeleeuwen aan
herziening toe is.
In de vijftiende eeuw vonden belangrijke verschuivingen plaats op intellectueel
en politiek gebied. De eenheid van het Christendom werd aangetast door schis-
ma en later de protestantse reformatie. Er ontstond een hernieuwde interesse in
het oude Griekenland en Rome. Dat gaf nieuwe impulsen in kunst, cultuur en
methoden van denken. Seculiere invloeden werden belangrijker. Ontdekking van
de boekdrukkunst zorgde voor een brede verspreiding van geschriften. Dit com-
plex van verschijnselen wordt de Renaissance genoemd. Dat dit begrip niet
zonder problemen is laat profdr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen in haar bij-
drage zien.
De opkomst van de Renaissance betekent het begin van de vroeg moderne tad.
Profdr. M.R. Prak gaat in op de economische en sociale ontwikkelingen in de
periode 1500-1800, met name in de relatie stad-platteland. Daarnaast besteedt hij
aandacht aan de staatsvormingprocessen (waarbij de factor oorlog een heel be-
langrijke was) en de reformatie.
In zijn bijdrage over de negentiende eeuw gaat dr. E. Jonker in op de problemen
van periodisering. Een definiering van de negentiende eeuw hangt of van de
verschillende ontwikkelingen die we al dan niet als kenmerkend beschouwen.
Een begrip staat toch centraal: modernisering, met trefwoorden als industria-
lisatie, mechanisatie, schaalvergroting, rationalisering, vooruitgang en liberalis-
me.

Tenslotte komen we dan aan bij de twintigste eeuw. Dr. M van Rossem stelt dat
de hele politieke geschiedenis van deze eeuw herleid kan worden tot de onver-
wachte en desastreuze gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Hij laat de twin-
tigste eeuw dan ook beginnen met het uitbreken van deze oorlog. Hij eindigt
met de desintegratie van de Sovjet Unie en het verschijnen van McDonalds in
Moskou. Daarmee is de twintigste eeuw al afgelopen voordat voor ons de een-
entwintigste is begonnen.
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De prehistorische tijd

L.P. Louwe Kooijmans

Inleiding

De prehistorie is de periode van de eerste mensen tot de eerste staten, van ruim
2 miljoen jaar geleden tot 3.000 v.Chr., of een beetje later. Hoe duidelijk zo'n
begripsbepaling ook lijkt, hij staat bol van de onzekerheden. De eerste mens?
Hoe definieren we die? Ergens in de reeks fossielen die de evolutie van de
mensachtigen documenteren, leggen we een cesuur, en dat geschiedt niet op bio-
logische criteria, maar op het al of niet vervaardigen van stenen werktuigen. De
eerste `handige' mens, Homo habilis, is de eerste werktuigmaker, het eerste we-
zen met een `materiele cultuur'. Het is een technische definitie: vanaf dit mo-
ment kunnen archeologen aan de slag. Die richten zich immers op de studie van
die materiele cultuur, de artefacten. Zoveel verschilden deze mensen, lijkt het,
overigens niet van hun voorgangers, van Lucy en haar familie.

Het einde van de prehistorie ligt bij de eerste schriftelijke bronnen. Dan begint
de `historie', dan is geschiedschrijving mogelijk. Het gaat in die gevallen om
gemeenschappen met een complexe organisatie, met een centraal gezag, met een
administratie, een religieuze en militaire elite, met relatief hoge bevolkings-
concentraties en met steden. Het vroegste zijn de vroege staten in de stroom-
vlaktes van de Nijl, Mesopotamia en de Indus, circa 3.000 v.Chr. Bij ons eindigt
de prehistorie bij de komst van de Romeinen, op Nieuw-Guinea met de komst
van de Nederlanders.

In geologisch perspectief - de 4,5 miljard jaar aardgeschiedenis - is die pre-
historie maar kort en heel recent, in historische maat - die van mensenlevens -
is de prehistorie echter een eindeloos tijdperk van wel honderdduizend genera-
ties, waarin de kloof wordt overbrugd tussen Lucy en Cheops, in vele etappes,
elk met een geheel eigen problematiek.
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Oermensen

De eerste etappe is die van de fysieke menselijke ontwikkeling. Meer dan 3,5
miljoen jaar geleden lopen `we' al rechtop; 2,2 miljoen jaar geleden worden we
zo handig, dat we werktuigen uit steen kunnen slaan, 1,5 miljoen jaar geleden
hebben we praktisch de huidige lengte bereikt en - last but not least - tussen
2 miljoen en 200.000 jaar neemt het hersenvolume toe van 600 cc (iets meer
dan dat van een chimpansee) tot meer dan het dubbele. De studies richten zich
op de nauwkeurige documentatie van alle ontwikkelingen, op het begrijpen er-
van: de oorzaak-gevolg-relaties, de positieve terugkoppelingen, het `waarom?'
Hoe menselijk waren deze oermensen al, of hoe weinig menselijk? Die vragen
zijn lastig to beantwoorden, maar we beschikken gelukkig over vergelijkings-
materiaal. Voor de allervroegste mensen kunnen we chimpansee-gemeenschap-
pen als referentiekadergebruiken (niets menselijks lijkt hen vreemd!) en voor de
gehele late prehistorie (in Europa vanaf 35.000 jaar geleden) moderne jager-
verzamelaars.

Voor Homo erectus, de `rechtopgaande mens', in de lange periode tussen deze
beide uitersten in, hebben we daarentegen geen voorbeelden. Zij zijn de echte
missing links tussen de vroegste aapmensen en onszelf. Veel van onze beelden
van deze verre voorouders zijn vooral gekleurd door onze vooroordelen over
hen, maar de archeologische `berichten' over hen zijn dan ook tegenstrijdig. Zij
maakten al heel vroeg prachtige vuistbijlen, maar tegelijkertijd waren ze ook
heel `primitief : aanwijzingen voor vuurbeheersing voor circa 300.000 jaar gele-
den zijn dubieus en systematische groepsjacht wordt wel eens verondersteld,
maar is niet aantoonbaar en zelfs twijfelachtig. Doden werden niet begraven,
begrippen niet materieel uitgedrukt en vooral ook op basis van al deze negatieve
informatie Iijkt taalbeheersing niet waarschijnlijk.

Omdat de eerste paar miljoen jaar van de menselijke evolutie vrijwel uitsluitend
in Oost-Afrika is gedocumenteerd, wordt algemeen aangenomen dat daar deze
ontwikkeling plaatsvond. Pas rond 1 miljoen jaar geleden trekt Homo erectus de
wijde wereld in, eerst naar Oost-Azie en pas een halfmiljoen jaar geleden ook
Europa in. We duiden deze expansie aan met Out of Africa I. Mensen dringen
dan allerlei nieuwe ecosystemen binnen en vestigen zich daarin aan de top van
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de voedselketen. De verbluffend geavanceerde lange, houten werpspiesen, die dit
jaar bij Schoningen (Duitsland, 400.000 jaar oud) aan het licht kwamen, lijken
onmiskenbaar to wijzen op systematische, georganiseerde groepsjacht. Men lijkt
over een goede technische uitrusting to beschikken, ook zijn er veel argumenten
voor een zekere mate van organisatie en planmatig handelen, maar van meer ab-
stract denken, met name van symbolische expressie, is nog geen sprake. Dat
moest wachten tot nieuwe, moderne mensen rond 35.000 jaar geleden Europa
binnentrokken.

De moderne mens

Deze moderne mensen, Homo sapiens sapiens, lijken al veel eerder, omstreeks
150.000 jaar geleden, in Afrika to zijn ontstaan. Ook zij trekken Afrika uit (Out
of Africa II) en worden in Europa geconfronteerd met de nazaten van de eerste
kolonisten, de bekende Neanderthalers. In alles lijken zij hen de baas, behalve in
kracht. Maar we moeten ons toch ook realiseren dat de Neanderthalers het klaar-
speelden om zich in het laatste ijstijdvak in Europa staande to houden. Het zijn
geharde, robuuste, wat primitieve maar juist daardoor voor ons wel sympathieke
mensen: underdogs die door de nieuwkomers in de verdrukking komen en dan
spoorloos verdwijnen.

De nieuwe mensen zijn via de nagelaten artefacten en hun kampplaatsen voor
ons opeens heel herkenbaar en vertrouwd. Er is sprake van een ongekende op-
bloei van culturele differentiatie, een geavanceerde, efficiente wijze van
vuursteenbewerking, maar vooral vallen zij op door hun figuratieve en non-
figuratieve uitbeeldingen, een met symboliek beladen `kunst'. Een hoger gedach-
tenleven, een ontwikkelde communicatie, een goede taalbeheersing, contactlijnen
met andere groepen over zeer grote afstanden betekenen dat pas nu, nadat de
fysieke ontwikkeling praktisch was afgesloten, de culturele ontplooiing start.
Ook worden de laatste continenten gekoloniseerd: Australia zeker al circa
50.000 jaar geleden, Amerika zeker 13.000 jaar geleden maar mogelijk nog iets
eerder. In het eerste geval moet men met zeevarende kano's regelmatig de
Wallace divide - de faunagrens tussen Zuidoost-Azia en Australia - zijn over-
gestoken, in het tweede geval werden de poolijskappen van Alaska en Canada
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gepasseerd. In alle nieuwe ecozones concurreert de mens met de aanwezige gro-
te roofdieren.

Wij zullen ons nu concentreren op de ontwikkelingen in Europa. Daar staan ons
drie major events to wachten: als eerste het einde van de laatste ijstijd, ten
tweede de (geleidelijke) overgang van jagen en verzamelen naar het boerenbe-
staan en ten derde het eveneens zeer langdurige proces, waarin `de zegeningen
van de beschaving' over Europa worden verbreid.

De eerste boeren

Allereerst worden de mensen geconfronteerd met de nogal abrupte beeindiging
van de laatste ijstijd, circa 10.000 jaar geleden, het begin van het huidige,
warme klimaat en met de bebossing van Europa. De gespecialiseerde nomadi-
sche jagers bouwen hun systeem om naar een veel minder mobiel bestaan in
veel kleinere territoria, en een voedselvoorziening die gebaseerd is op het hele
brede spectrum aan bronnen dat de rijke, nieuwe natuur levert. Het is een over-
dadig, rijk bestaan, waarbij de seizoenen voedsel en activiteiten dicteren. De
bevolking neemt in aantal toe en er is sprake van een begin van sociale diffe-
rentiatie.

Ook in het Nabije Oosten vinden dergelijke ontwikkelingen plaats, maar daar
wordt nog een stap meer genomen: op strategische locaties, bij bronnen aan de
voet van de gebergten, kan men vanuit een vaste nederzetting in het bestaan
voorzien. Cruciaal daarbij is de beschikbaarheid van wilde granen op de berg-
hellingen als basisvoedsel, waarvan een jaarvoorraad kan worden geoogst en
- mede door het droge klimaat - ook in ondergrondse silo's kan worden be-
waard. Hoe deze gemeenschappen van alleen oogsten tot verbouw van granen
komen en waarom zij daarnaast schapen en geiten domesticeren, en vervolgens
ook - in Anatolie - varkens en runderen, daarover wordt nog steeds gedebat-
teerd. Zeker is echter dat het hele traject gekenmerkt wordt door bevolkings-
groei en de ontwikkeling van `dorpen' met duizend en meer bewoners.
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Het is opmerkelijk dat in hetzelfde tijdsgewricht - het vroege Holoceen, tussen
9.000 en 6.000 jaar geleden - de mensen niet alleen in het Nabije Oosten, maar
min of meer onafhankelijk op verschillende plaatsen op aarde de stap naar voed-
selproductie maken: Nieuw-Guinea(taro-wortelknollen, 9.000 v.Chr.), Zuidoost-
Azie (rijst, 5.000 v.Chr.), China (gierst, rijst, 6.000 v.Chr.) en Midden-Amerika
(mars, bonen, pompoen, kalebas, 6.000 v.Chr.) zijn wel de belangrijkste voor-
beelden. Naast deze innovatiecentra verbreidt de landbouw zich vanuit het
Nabije Oosten in alle richtingen, maar vooral over Noord-Afrika (de gehele
Sahara), het Middellandse Zeegebied en Europa. We hebben ons het hoofd ge-
broken waarom de toch moeizame akkerbouw - meer nog dan de veeteelt - in
korte tijd alom zo populair werd: risicoverlaging bij de voedselverzorging,
noodzakelijk om een groeiende bevolking to voeden, de basis om materieel bezit
to vergaren, het zijn maar een paar van de vele ideeen. In elk geval was het niet
alleen maar vooruitgang. De variatie van het dieet zal er niet op vooruit zijn
gegaan, de grote bevolkingsconcentraties op vaste woonplaatsen brachten gevaar
voor ziektes en hygienische problemen met zich mee, maar ook was dit de basis
voor groeiende sociale verschillen, voor de ontwikkeling van een politiek-
religieuze elite, van vrij gestelden tegenover ondergeschikte, onvrije werkers.
Ook vormt de toegenomen bevolking de basis voor onderlinge competitie, gewa-
pende conflicten en oorlog van een bij jager-gemeenschappen ongekende om-
vang.

Van de boerensamenleving die in het zevende en zesde millennium in Zuidoost-
Europa tot ontwikkeling was gekomen, splitsen zich omstreeks 5.500 v.Chr.
gemeenschappen af, die zich over geheel Centraal-Europa verbreiden. Het is
overigens nog niet duidelijk hoe sterk het inheemse element van deze gemeen-
schappen was, maar in ons land zijn deze bandkeramiekers, zoals wij ze noe-
men, onmiskenbaar kolonisten. Zij confronteren de inheemse jager-verzamelaars
met het boerenbestaan: twee werelden van verschil. De ene paradijselijk levend
van de jaarlijkse giften van de natuur, de andere zwoegend voor het dagelijks
brood op een in het oerwoud vrij gekapte ontginning. Toch nemen de inheemse
jager-verzamelaarsgeleidelijk elementen van de boeren over: eerst zware bijlen
en aardewerk, vervolgens ook vee en graan, maar zij houden daarnaast nog
langdurig vast aan de exploitatie van de natuur. Het bandkeramische systeem als
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geheel was ook niet zo geschikt voor de zandgronden van de Nederlands-Noord-
Duitse Laagvlakte. De bandkeramiekers maakten namelijk zeer kien gebruik van
de mineraalrijke loss-gronden, die ook bij langdurige beakkering goede op-
brengsten blijven geven. Het boerenbedrijf op de schrale zandgronden had daar-
entegen het karakter van roofbouw: als de bodem was uitgeput, werd een nieu-
we ontginning opengekapt. Het was geen duurzaam systeem, zeker niet bij een
weliswaar zeer dunne, maar toch groeiende bevolking.

Het is begrijpelijk dat deze gemeenschappen hun territoriale rechten op de beste,
uitgezochte stukken grond duidelijk claimden. De bandkeramiekers en hun op-
volgers deden dat met hun monumentale houten boerderijen, in groepen bijeen
gelegen en vaak met een palissade omringd. De gemeenschappen daarbuiten, in
West- en Noord-Europa bouwden monumentale grafmonumenten, waarin zij de
doden begroeven en vereerden en zo de voorvaderlijke rechten tot uitdrukking
brachten. Onze hunebedden zijn daarvan een voorbeeld. Ruilnetwerken voor
exotische materialen, zoals koper, git, barnsteen en bijzondere steensoorten,
verbonden de lokale gemeenschappen over grote afstanden met elkaar. Zo kon-
den, ondanks de sterke lokale gebondenheid, toch nieuws en nieuwtjes, uit-
vindingen en vernieuwing zich snel verspreiden en gemeengoed worden.

We spreken nu van gemeenschappen in het vierde millennium v.Chr., aan de
vooravond van het ontstaan van de eerste staten in de riviervlaktes van Meso-
potamia en de Nijl. Deze vroege staten zijn belangrijke centra van innovatie en
hoogstwarschijnlijk ook de bron van een aantal belangrijke vernieuwingen, die
in een kort tijdsbestek ook in Europa ingang vinden: het gebruik van de trek-
kracht van dieren, in combinatie met de ploeg en de wagen. Runderbegravingen,
drinkbekers in de vorm van wagens, wiel-offers in venen tonen het belang dat
aan deze eerste landbouwmechanisatie werd gehecht. Wij menen dat ze een be-
langrijke taakverandering tussen man en vrouw met zich meebrachten, vooral in
combinatie met andere aspecten van de `secundaire productenrevolutie'. Niet
alleen trekkracht, maar ook wol en mest horen daartoe. Met zijn ossen, ploeg en
wagen gaat de man de akkerbouw domineren - naar wij aannemen traditioneel
het domein van de vrouw - terwijl de vrouwen meer en meer taken krijgen in
de verwerking van de `secundaire' landbouwproducten, met name de zuivelver-
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werking, spinnen en weven. In Noord-Europa betekende deze `revolutie' eerst
veel grootschaliger aantasting van de bossen en de bodems, een bodemver-
arming die pas in de bronstijd met systematische bemesting werd gecompen-
seerd. Het vee werd daartoe regelmatig op stal gezet, de melt met wagens
uitgereden. Zo ontwikkelde zich geleidelijk het typische Noord-Europese
gemende bedrijf als `oplossing' voor de akkerbouw onder de ongunstige
bodemkundige en klimatologische condities. Elders in Europa was de behoefte
aan ploegen, met de eenvoudige scheurploeg of eergetouw, even groot, maar
systematische bemesting waarschijnlijk toch in mindere mate.

In het Middellandse Zeegebied ontstonden er steeds meer kleine staten: in de
bronstijd de Myceense stadstaten, met contacten tot in Italie, en in de ijzertijd,
vanaf circa 900 v.Chr., ook een autochtone staat in Italie zelf: Etrurie. Europa
lag in de randzone, de periferie, van deze ontwikkelingen, had hiervan welis-
waar oppervlakkige kennis, maar nam er niet in deel. Het is een eenvoudige
boerensamenleving, echter wel met een duidelijke sociale stratificatie, met een
demonstratieve martialiteit, met een zodanige ontwikkeling van wapenuitrusting
en fortificaties, dat aan meer gestructureerde tribale oorlogvoering gedacht moet
worden. Na een lange tijd van kopergebruik werd het harde brons ontwikkeld,
omstreeks 2.000 v.Chr., een doelbewuste legering van koper en tin. In korte tijd
werden alle oude prestigegoederen vervangen door artefacten van de nieuwe
kunststof brons. Het had tal van voordelen: het glom als goud, het was in elke
gewenste vorm to gieten en bovendien to recyclen. Leiders lieten zich met hun
bronzen wapens begraven, vrouwen in hun streekgebonden dracht, versierd met
mantelspelden, been- en armringen. Een enkele maal vinden we schilden, hel-
men, kurassen, beenbeschermers, als baggervondst of in een graf, en in een
groepsbegraving als die to Wassenaar worden we zeldzaam direct met onder-
linge conflicten geconfronteerd.

Naast de wereldse competitie wordt ons via de materiele nalatenschap ook een
blik gegund op ideologie en geestelijk leven: Stonehenge, de beroemde bronzen
zonnewagen van Trundholm, de Zuid-Scandinavische rotstekeningen, zij tonen
alle een sterke preoccupatie met de zon en meer indirect met de wisseling der
seizoenen, vruchtbaarheid (ploegscenes), leven en dood. Voor een volledig
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agrarische, zelfverzorgende samenleving op gematigde breedten is dit niet iets
om ons over to verbazen, maar het is wel interessant om dat met argumenten to
kunnen onderbouwen. Veel symbolen en figuren van de rotstekeningen zijn
slecht to benoemen, maar schepen, bijlzwaaiende krijgers en strijdwagens vor-
men ook hier een martiaal element, of misschien wel een beeld van de goden-
wereld aan de dageraad van de Noorse mythologie.

Verschuivende zones

De bronstijd-boeren van Europa hadden weliswaar contacten met de Mediterra-
nee, maar is niet zichtbaar door de staten aldaar belnvloed. Barnsteen-vondsten
laten zien dat er contacten bestonden tussen Scandinavia, Wessex en Mycene.
Typische Europese zwaarden zijn incidenteel in de oostelijke Middellandse Zee
aangetroffen en in verband gebracht met de rooftochten van de `zeevolkeren'.
Daarentegen wordt Myceense bemoeienis bij de bouw van Stonehenge nu niet
meer waarschijnlijk geacht. Europa als geheel maakt een periode van bloei en
voorspoed door, echter zonder spectaculaire sociale veranderingen. Er ontstaan
geen steden of stadstaten. Het blijft een social gestratificeerde, tribale samen-
leving.

Hierin komt, tenminste plaatselijk, verandering na de opkomst van Etruria als
steden-verbond en sterker nog de Punische en de Griekse kolonisaties in de
westelijke Middellandse Zee. De `beschaving' komt dichterbij, de contacten
worden intenser en de invloeden daarvan in een brede `periferie' spectaculair
zichtbaar. Leidende figuren in de krijgerselite van Oost-Frankrijk en Zuid-
Duitsland werken zich op tot ware `vorsten' door de lucratieve ruilhandel via
Rhone-dal en Marseille to usurperen, en even lijkt het erop dat de geschiedenis
van Mycene en Etruria zich in Europa herhaalt: het proces van de autonome
ontwikkeling van vroege staten. Het systeem stort echter ineen, door inherente
stabiliteit, doordat de Grieken als handelspartner aan macht verliezen of een
combinatie van beide. Hoe het ook zij, rond 500 v.Chr. valt Europa weer gro-
tendeels terug op zichzelf en is de flirt met de Mediterranee voorbij.
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Europa maakt zich echter niet meer los van de opgedane ervaring. Uit inheemse
en klassieke bronnen in combinatie met oostelijke invloeden - van de ruiter-
volkeren uit de Pontische steppen, de Scythen - ontwikkelt zich een spectacu-
Iaire Europese cultuur, gekenmerkt door krijgsbedrijf en een overdadige kunst-
stijl, vol bizarre elementen: die van de Kelten. In de vierde en derde eeuw
stromen zij uit over het Middellandse Zeegebied, de Galliers, Galaten, Kelten, of
hoe zij nog meer worden genoemd. In 387 wordt Rome veroverd en het Capi-
tool ternauwernood gered door de waakzame ganzen, in 279 worden het heilig-
dom en de schatkamers van Delphi geplunderd en de opmars komt pas tot staan
als de Galaten in 230 v.Chr. in Klein-Azie worden verslagen. De onverschrok-
ken krijgers zijn vereeuwigd op het altaar van Perganum.

Rond 150 zijn de Kelten weer teruggedrongen in hun gebied van herkomst ten
Noordoosten van de Alpen. De stammen hebben zich gehergroepeerd in stamge-
bieden met grote, omwalde stamcentra op goed to verdedigen plaatsen: de
oppida. Met de Romeinen, die nu het westelijke Middellandse Zeegebied be-
heersen, worden bescheiden handelsrelaties onderhouden en zo is `Gallie' goed
bekend als Caesar in 57 v.Chr. zijn veroveringstochten start en de grens tussen
`civilisatie' en de `barbaren' wederom een heel eind wordt verlegd, tot dwars
door Nederland.

Ten Noorden van laat-Keltische stammen en hun oppida leefden gemeenschap-
pen die geen deel hadden aan al deze roerige gebeurtenissen, en die eigenlijk
nauwelijks anders gekarakteriseerd kunnen worden clan door op to sommen wat
hen allemaal ontbrak in vergelijking tot de `Kelten'. Wij plegen deze gemeen-
schappen `Germaans' to noemen. l'Histoire se repete. Deze Germanen zijn in de
eerste eeuwen van de jaarstelling in de periferie van het Romeinse imperium
geraakt. Zij ontwikkelen handelsrelaties, waarvan Romeinse importen tot in
Denemarken getuigen, en zullen op hun beurt, rond 400 n.Chr., het verzwakte
Romeinse Rijk binnenvallen.

Het einde van de prehistorie in Noord-Europa, tenslotte, is niet het gevolg van
verovering, maar van steeds intensievere handelscontacten met het Frankische
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Rijk in West-Europa, en vooral van de kerstening, gesymboliseerd door de
runenstenen van Jelling.
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De Oude Geschiedenis

H. W.A.M. Sancisi-Weerdenburg

In het Engelse taalgebruik is de uitdrukking that is Ancient History (...)' een
populaire manier om to zeggen dat iets niet langer interessant of van belang is.
Voltooid verleden tijd, waar niet meer over hoeft to worden gepraat. Engelse
vakgenoten gebruiken de uitdrukking doorgaans met enige ironie ook voor hun
eigen werkzaamheden. Een opmerking met een wat dubbele bodem: `Ancient
History' of Oude Geschiedenis wijkt in methoden en technieken aanzienlijk of
van de bestudering van latere perioden. Oude Geschiedenis wordt door historici
van het recentere verleden soms gezien als een merkwaardig vak. Uit de Oud-
heid zijn nauwelijks archieven en bronnen van administratieve aard overge-
bleven. Daarentegen is het gangbaar in de Oude Geschiedenis uit-voerig gebruik
to maken van literatuur, van beeldmateriaal en van archeologische gegevens uit
het bodemarchief. Zo zijn voor de klassieke periode van de Griekse geschiedenis
de afbeeldingen op Attische vazen en de gegevens in tragedies en komedies uit
die tijd van groot belang. Voor het Rome van de keizertijd vormen muntbeelden
een onmisbare bron: niet alleen voor economische gegevens maar in enkele ge-
vallen ook voor chronologische reconstructies waarvoor ander materiaal ont-
breekt. Bovendien leveren munten uitvoerige informatie voor de manier waarop
keizers zich aan hun volk presenteerden, voor legitimatie en ideologie van het
keizerschap. Nu wordt ook voor nieuwere perioden steeds vaker gebruikgemaakt
van materiaal dat niet politiek, militair of sociaal-economisch van aard is. Dat
heeft veel to maken met de terreinwinnende belangstelling voor cultuur- en men-
taliteitsgeschiedenis. Maar wat buiten de Oudheid betrekkelijk innovatief was, is
voor de Oude Geschiedenis allang traditie en bovendien noodzaak. Waar de tand
des tijds zo heeft geknaagd aan het kwetsbare bronnenmateriaal wordt ieder
scherfje en snippertje papyrus van groot belang.
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Griekenland en Rome

Oude Geschiedenis, zoals het aan universiteiten gegeven wordt, bepaalt zich
vooral tot de geschiedenis van Griekenland en Rome. Bij binnenkomende eerste-
jaars roept dat vaak de vraag op waarom niet ook andere oude culturen be-
sproken worden, zoals bijvoorbeeld het oude China, de vroegste beschavingen
van India, de Inca-cultuur en de Azteken in Zuid- en Midden-Amerika en de
geschiedenis van het oude Nabije Oosten. In al deze culturen deed zich
staatsvorming voor en in de meeste ervan kwam een culturele ontwikkeling op
gang die op gebruik van schrift was gefundeerd. Het is een optie om de oude
beschavingen buiten en binnen Europa in vergelijkend perspectiefte bestuderen.
In de Verenigde Staten is deze optiek gangbaar. Archeologie hoort daar door-
gaans thuis in antropologische onderzoeksinstituten. Dat geeft ook aan waar het
verschil in benadering zit. Antropologie legt de nadruk op het vergelijkbare,
geschiedenis op het unieke of eenmalige. Geleidelijk aan lijken beide disciplines
dichter bij elkaar to komen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de opzet van het meest
recente Nederlandstalige handboek voor de Oude Geschiedenis, waarin de ge-
schiedenis van de Griekse en Romeinse cultuur wordt ingebed in ontwikkelingen
elders in de wereld.1
De meeste inleidingen op de Oude Geschiedenis beperken zich echter tot Grie-
kenland en Rome. Dat heeft ook een praktische reden. Een onderzoeker moet de
taal van zijn bronnen meester zijn. Grieks en Latijn ziin lastige talen. Het is
vrijwel onmogelijk daarnaast ook nog andere oude talen als Chines, Assyrisch
of Egyptisch to beheersen. Een andere factor is evenzeer belangrijk. Geschiede-
nis kijkt gewoonlijk terug op het eigen verleden. In de definitie van Huizinga:
`geschiedenis is de vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar ver-
leden'. Toen in de negentiende eeuw de wetenschappelijke traditie werd
gevormd, werd de geschiedenis van het oude Griekenland en van het Romeinse
rijk gezien als de belangrijkste bakermat van de Europese beschaving. Hellas en
Rome waren de voorbeelden waaraan latere perioden zich spiegelden en hun
eigen prestaties afmaten. Die opvatting komt tot uiting in een andere term voor
de periode, namelijk de klassieke Oudheid. Het woord klassiek geeft een waar-
dedebepaling aan, die impliceerde dat de prestaties van de Grieken en de
Romeinen nauwelijks to evenaren waren. Bewondering en iets wat vaak leek op
verering waren het gevolg. Vooral in de negentiende eeuw meenden geleerden
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we] dat de enige weg uit eigentijdse problemen en perikelen lag in het toepassen
en navolgen van oplossingen uit de Oudheid. Het heden moest zoveel mogelijk
lijken op het verleden. Dat proces is voor Duitsland fraai beschreven in een
boek uit 1935, getiteld: The Tyranny of Greece over Germany (auteur E.M.
Butler). De Oudheid hield de eigen tijd verlammend in zijn greep. Omgekeerd
kan ook gezegd worden dat deze wisselwerking het onderzoek in de Oude
Geschiedenis geen goed deed. De mateloze bewondering voor de Grieken en de
Romeinen leidde er onder andere toe dat Hellas en Italie geisoleerd werden uit
hun context en dat systematisch de culturele wisselwerking werd onderschat die
om en over de Middellandse Zee plaatsvond. Het heeft waarschijnlijk veel to
maken met veranderingen in onze eigen cultuur, die mondialer en minder eng-
Europees van instelling wordt, dat vooral in het recente onderzoek steeds
duidelijker de nadruk wordt gelegd op de interactie van de Grieks-Romeinse
wereld met het overige Mediterrane gebied.

Beperkt schrift

In de periode voorafgaand aan het tijdperk dat we als de Oudheid aanduiden, de
Prehistorie, hadden belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De landbouw-
revolutie van het Neolithicum had beginnende sociale en politieke organisatie-
vormen mogelijk gemaakt. Door de landbouw waren de voorwaarden gecreeerd
voor het leven op een vaste plaats en daarmee voor de productie van een sur-
plus, waardoor mensen van zorg voor de voedselvoorziening konden worden
vrijgesteld om zich volledig aan andere activiteiten to wijden. Complexere
organisaties werden mogelijk. De complexiteit van de samenleving werd - na
enige duizenden jaren sedentair leven - gesteund en vergroot door het gebruik
van schrift. Hoewel de overgang naar een landbouwend bestaan duizendenjaren
in beslag nam en het vele eeuwen duurde voordat schrift op ruime schaal in
gebruik werd genomen, duiden we deze ontwikkelingen toch aan als revoluties.
De enorme gevolgen van deze uitvindingen veroorzaakten dat de wereld er nooit
meer zou uitzien als daarvoor.
Volgens gangbare definities begint er met het gebruik van schrift niet alleen een
nieuwe periode, maar markeert dit fenomeen ook de grenslijn tussen disciplines.
In het oude Nabije Oosten en Egypte werd al in het derde millennium voor
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Christus geschreven. In Griekenland is het oudste schrift opgetekend in de
Myceense periode. Bij opgravingen van burchten en nederzettingen van de
Myceense cultuur zijn kleitabletten gevonden die administratieve gegevens
bevatten. Ze zijn geschreven in een schrift dat aangeduid wordt als Lineair B.
De tabletten dateren grotendeels uit een heel kort tijdsbestek, namelijk het jaar
voordat het paleis waarin ze gevonden zijn, door brand werd verwoest. Ze zijn
toevallig gebakken. Het schrift is een syllabisch schrift dat waarschijnlijk
is overgenomen van de oudere Minotsche cultuur op Kreta. Dat Kretenzische
schrift wordt aangeduid als Lineair A en is nog niet ontcijferd. Het Lineair B is
dat wel.Z Het syllabische schrift geeft een nude vorm van Grieks weer.
Rond 1200, toen de Myceense paleizen en burchten werden verwoest, werd het
gebied dus bewoond door Griekssprekenden. Wanneer deze lieden het land bin-
nengekomen zijn, kan alleen maar archeologisch worden nagegaan. Zeker is dat
er ooit bewoners zijn geweest die een andere niet-Griekse taal spraken. Dat is
bijvoorbeeld nog to zien aan geografische namen die niet-Grieks (en niet-Indo-
Europees) zijn. Rond het begin van het tweede millennium zijn er in de mate-
riele cultuur opvallende veranderingen waar to nemen. Op grond daarvan wordt
aangenomen dat dat het moment is waarop een nieuwe bevolking binnenkwam:
de Grieken. Het overgrote deel van de Myceense periode is ons alleen uit
archeologische gegevens bekend. Dat geeft een bepaalde vorm aan de kennis
van deze periode: het is we] bekend hoe de koningen woonden, maar niet hoe ze
heetten, hoe Lang ze regeerden en wat ze tijdens die regeerperioden deden. De
tabletten geven informatie over de organisatie van de samenleving, over eco-
nomische activiteiten en bevatten ook een beperkte hoeveelheid gegevens over
de godsdienst.
In de eeuw rond 1200 verdwenen alle centra van de Myceense macht: paleizen
en burchten werden verwoest of verlaten. Op enkele plekken (als bijvoorbeeld
Attica) sudderde de Myceense cultuur nog wat langer na, zoals afgelezen kan
worden uit de continuiteit van de wijze waarop aardewerk werd vervaardigd.
Het is een nog onopgehelderde vraag waarom aan de Myceense cultuur een ein-
de kwam: sommigen menen dat er een nieuwe groep bewoners binnenkwam die
de oude verdrong. Anderen zoeken de oorzaak in het optreden van migrerende
volkeren over zee: de Zee-volkeren. Ook wordt gedacht aan een klimaatsver-
schuiving waardoor de productie terugliep. Daardoor zou het systeem dat met
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surplusopbrengsten het koningschap en ambtenarenapparaat in stand hield, als
het ware onder zijn eigen druk zijn bezweken. Ook wordt gedacht aan de desas-
treuze gevolgen van overbegrazing met vergelijkbare gelijke effecten. Het is
zeker dat rond 1150 deze protohistorische periode tot een einde kwam.
Het is echter uitermate onzeker of de volgende periode ook als protohistorisch
moet worden aangemerkt, of eigenlijk als een terugkeer naar een schriftloze,
prehistorische situatie moet worden gezien. De periode heet in de handboeken
de Dark Ages of de Duistere Eeuwen. Met die benaming worden twee dingen
aangegeven. Allereerst dat de gegevens schaars zijn, en vervolgens dat het
maatschappelijk en culturele leven zich op een laag niveau afspeelde en ten
opzichte van de voorgaande periode was ingezakt of ingesfort. Het lijkt nu
waarschijnlijk dat de kwalificatie Duistere Eeuwen meer zegt over de wijze
waarop historici naar de periode hebben gekeken. Recente vondsten maken ge-
leidelijk duidelijk dat termen als primitief en barbaars weinig adequaat zijn.
Vondsten uit deze periode laten zien dat er handel was, dat niet geheel Grie-
kenland teruggezakt was tot armzalige landbouw en primitief geploeter. De
contacten met het overige Mediterrane gebied waren waarschijnlijk beperkter
maar verdwenen nooit geheel. De opgravingen van Lefkandi op Euboia hebben
het perspectief op deze periode indringend een nieuwe richting opgestuurd.

Het alfabet

Wat overigens nog niet is gevonden, is een teken van schrift. Ergens in deze
periode moet het alfabet zijn overgenomen uit de Levant. Het oudste bewijs
voor schrift dateert van rond 750 v.Chr. Grieks alfabetisch schrift werd in zijn
vroegste vorm doorgaans ingekrast op potten en potscherven aangetroffen. Dit
eenvoudige tekensysteem, de basis voor alle Europese vormen van schrift, werd
in de Canaanitisch-Phoenicische wereld al eeuwenlang gehanteerd. Nu lijkt het
oudste Griekse alfabet het meest op het proto-Canaanitisch, dat al rond 1050 in
onbruik was geraakt. De Griekse tekens vertonen meer overeenkomst met dat
schrift dan met het Phoenicische, dat meestal, ook door de Grieken zelf, als het
model voor het Griekse alfabet werd gezien. Ergens is er dus een ontbrekende
schakel: ofwel het proto-Canaanitische schrift bleef (wellicht in een uithoek)
langer in gebruik dan we nu weten, ofwel de Grieken hebben hun eigen variant

25



H. W.A.M. Sancisi-Weerdenburg

veel eerder vervaardigd, maar er is nog niets van teruggevonden. Dat laatste
zou een voor de hand liggende veronderstelling zijn, ware het niet dat de
oudste hanepoten die we dan wel hebben, bepaald niet de indruk wekken dat de
Grieken al eeuwen hadden geoefend.
De controverse tussen de geleerden die een van de twee posities verdedigen,
wordt nog aangescherpt doordat er een ander groot meningsverschil achter
schuilgaat: was de Griekse cultuur autonoom en autochtoon, of was het - wat
zich enige eeuwen later zo spectaculair ontwikkelde - het product van kolonisa-
tie of tenminste van afhankelijkheidsrelaties met het Nabije Oosten, Egypte en
de Levant? Waren er ononderbroken handelscontacten over de Middellandse Zee
gedurende de gehele periode, of was de kiem van de Griekse beschaving al aan-
wezig toen de Grieken het alfabet overnamen en aan hun behoeften aanpasten?
Was de Griekse cultuur Grieks, of was, om met de meest polemische auteur in
deze discussie to spreken, Athene eigenlijk zwart en van oorsprong Afrikaans?'
Mijns inziens kan het niet aan twijfel onderhevig zijn dat de contacten in de
Myceense periode en daama buitengewoon intensief waren. En dat die contacten
door onderzoekers lang en ten onrechte over het hoofd zijn gezien. Maar de
vraag naar het al dan niet authentiek en echt-Grieks zijn van de Griekse cultuur,
en ook het bestrijden van dat idee door vraag en antwoord een slag to draaien, is
achterhaald en negentiende-eeuws. Geen cultuur is autonoom of onbeinvloed van
buitenaf, of zelfs maar grotendeels onveranderlijk of nationaal. Panta rhei: alles
stroomt, zei de vroeg-Griekse filosoof Herakleitos. Alles is in beweging en een
paar kiezeltjes kunnen de stroom van richting doen veranderen.
Overigens is het ovememen van het alfabet wel het begin van de revolutie die
`het aanschijn der aarde' of in ieder geval de aanblik van de geschiedenis heeft
veranderd. Door het schrift werd het de mens mogelijk dat zijn woorden los
kwamen van zijn lijf. Woorden, gedachten en ideeen konden de individuele
mens overleven of ook zonder zijn fysieke aanwezigheid aan anderen worden
meegedeeld.. Er kon gecommuniceerd worden dwars door tijd en afstand heen.
Die communicatie-revolutie, die aanvankelijk nog heel traag verliep, maakte
vastlegging en verzameling van gegevens en verworvenheden mogelijk buiten de
individuele menselijke hersenen. Welke verstrekkende gevolgen dat zou hebben,
wordt nog niet onmiddellijk duidelijk bij het zien van de oudste Griekse hane-
poten.
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De periode waarin het oudste schrift is aangetroffen, noemen we de archaische
periode. Dat woord heeft in ons taalgebruik de connotaties `ouderwets' en
`primitief. . Die suggestie hield de term aanvankelijk ook in: de cultuur in deze
periode was primitief ten opzichte van de volgende, de klassieke periode.
Tegenwoordig leggen we graag de nadruk op de oorspronkelijk Griekse beteke-
nis van het woord archi: namelijk `begin'. Het is de tijd waarin een aantal ken-
merkende verschijnselen van de latere geschiedenis hun oorsprong hebben en
zich beginnen to ontwikkelen. Sociaal gezien wordt de archaische periode be-
heerst door aristocraten, die met hun huis (oikos) en achterban proberen roem,
aanzien en macht to vergaren. Handel is nog geen grootschalige handel, maar
voornamelijk uitwisseling van kostbare goederen. De landbouw voorziet in de
primaire levensbehoeften. Op zee waagde men zich voornamelijk na afloop van
het landbouwseizoen en voordat de winter inviel.
Waarschijnlijk is die handel en het zoeken naar grondstoffen ook een factor
geweest bij het stichten van Griekse nederzettingen aan de niet-Griekse kusten
van de Middellandse Zee. Aan het einde van de archaische tijd vinden we een
reeks Griekse steden in Zuid-Italie, Noord-Afrika en rond de Zwarte Zee. De
Griekse vestigingen aan de Turkse westkust, Ionie, waren waarschijnlijk al van
oudere datum. Handel was niet de enige reden waarom Grieken zich buiten hun
eigen grondgebied waagden. Rivaliteit tussen aanzienlijke families zorgde voor
de nodige spanning en dwong of en toe jonge aristocraten met een gevolg weg
to trekken. Het is ook niet onwaarschijnlijk dat een groeiende bevolking bij-
droeg tot de grote trek. Deze `kolonisatie' betekent natuurlijk wel dat in de
nieuwe gebieden de oorspronkelijke inwoners van hun stek werden verdreven.
Dit proces stond niet onder controle van het moederland (zoals bij kolonisatie in
de meer recente geschiedenis). De nieuwgekomen Grieken stichtten hun eigen
onafhankelijke steden, die geen politieke binding hadden met de stad van her-
komst.

De polis

Dat brengt ons bij het belangrijkste kenmerk van de Griekse geschiedenis vanaf
de archaische periode tot aan Alexander de Grote (en eigenlijk ook nog daarna).
De staatkundige structuur die het gehele proces kenmerkt, is de polis-organi-
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satie. De term polis wordt vaak vertaald met `stadstaat'. Dat geeft wel een
beetje weer wat het precies voorstelt, maar is eigenlijk niet exact genoeg.
Sommige poleis waren geen steden, bij andere kan er nauwelijks van een staat-
kundige organisatie worden gesproken. Sparta, een van de grootste poleis, was
een conglomeraat van dorpen; er waren poleis die niet veel meer dan embryo-
nale bestuursorganen hadden. Wat de Grieken met de term uitdrukken is a) een
autonome eenheid met een eigen binenlandse en buitenlandse politiek en b) een
gemeenschap van burgers die gezamenlijk beslissingen nemen. Een belangrijk
element in moderne definities van een staat, namelijk het grondgebied, is bij de
Griekse poleis slechts van afgeleid belang. Als bijvoorbeeld de Perzen de stad
Phokaia in Klein-Azie bedreigen, besluiten de burgers collectief weg to trekken
met medeneming van vrouwen, kinderen, huisraad en heilige beelden (Herodotos
1.163). De implicatie is dat de gemeenschap blijft bestaan, ook zonder het
grondgebied. Dat een gedeelte van de uit Phokaia heimwee kreeg en terugkeer-
de, doet weinig ter zake. De Griekse polis is allereerst een sociale groep.
Betrokkenheid van de burgers bij het bestuur was een belangrijk kenmerk van
de polis. Dat kon, zoals in Athene, de vorm aannemen van een complete en
rechtstreekse democratie, noodzakelijk was dat niet. In Sparta had de man met
compleet burgerschap minder in to brengen en lag het zwaartepunt bij beslis-
singen bij koningen, ambtenaren en een Raad van Ouden. Toch had ook in
Sparta iedere burger zitting in de volksvergadering, die met regelmaat werd
geconsulteerd.
De geschiedenis van de vijfde en vierde eeuw, de klassieke periode, wordt be-
heerst door de interne ontwikkeling van deze kleinschalige staatjes. Met enige
nadruk dient vermeld to worden dat de Griekse wereld nooit een staatkundige
eenheid is geweest. Het Griekse gebied was bezaaid met kleinere en grotere
staatjes, die wel alle deel hadden aan een gezamenlijke cultuur, maar die, als het
zo uitkwam, elkaar ook to vuur en to zwaard konden bestrijden. En vaak kwam
het zo uit: de vijfde eeuw wordt beheerst door twee grote conflicten: in het
begin de Perzische oorlogen (490 en 480), waarin aanvankelijk Athene, in twee-
de instantie een coalitie van staatjes, het hoofd boden aan twee Perzische
invasies. De zeges op de slagvelden van Marathon werden tot legendarische suc-
cessen, at in de daarop volgende decennia. Het is to verdedigen dat daar de basis
voor het latere Europa werd gelegd.
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De Perzische oorlogen werden in de tweede helft van de vijfde eeuw gevolgd
door een, alle Griekse stadsstaten meeslepend, conflict tussen de twee voor-
naamste machten, Sparta en Athene. Deze Peloponnesische oorlog wordt door de
geschiedschrijver Thucydides beschreven als het grootste conflict dat ooit had
plaatsgevonden. Er waren zoveel steden bij betrokken en er werd bovendien zo
langdurig en zo continu door de partijen gestreden als niet eerder was vertoond.
De oorlog zelf heeft voor ons minder zichtbare sporen nagelaten dan het eerdere
conflict met de Perzen, toen Athene inclusief de Acropolis, met de grond werd
gelijkgemaakt. Integendeel: de periode van de oorlog wordt aangeduid als
Athenes grootste bloei. In deze tijd werd het Parthenon gebouwd en werden op
de Agora een aantal nieuwe bestuursgebouwen neergezet. De tragedies van
Aischylos, Sophokles en Euripides werden in dit tijdsbestek opgevoerd. Sokrates
liep discussierend met zijn leerlingen, waaronder Plato, rond door de stad. De
geschiedschrijving werd uitgevonden. En de dichter Aristophanes leverde in zijn
komedies meedogenloze tijdskritiek. De eerste aanzetten van politieke theorie-
vorming zijn zichtbaar. De tijd wordt ook wel aangeduid als de Gouden Eeuw.
Evenals de Nederlandse zeventiende eeuw was ook Athenes culturele bloei ge-
fundeerd op een oorlogseconomie. Inkomsten die eigenlijk bedoeld waren voor
het handhaven van een vloot tegen Perzie werden mede gebruikt voor de ver-
fraaiing van de stad. Er is een aantal inscripties bewaard gebleven waarop
zorgvuldig de uitgaven voor bouw- en beeldhouwwerk staan genoteerd.
De grote vloot was tevens de basis voor het meest opmerkelijke fenomeen van
de vijfde eeuw. De Atheense polls vormde de eerste democratie die wij kennen.
Alle volwaardige burgers van de stad - en dat waren alle mannelijke ingezete-
nen die vrij waren en een Atheense vader en moeder hadden - konden recht-
streeks meebeslissen over alle zaken die de stad aangingen, of het nu de uit-
reiking van een krans aan een verdienstelijk medeburger of een oorlogsverkla-
ring was. Alle Atheense burgers kwamen daarvoor bij elkaar in de volks-
vergadering. Er was, en dat is heel uitzonderlijk, geen inkomensdrempel.
Iedereen kon meebeslissen, ook de armste lagen van de bevolking. Oorspron-
kelijk was de volksvergadering een legervergadering. Iedereen die meevocht, dat
wil zeggen zijn eigen wapenrusting kon betalen, kon ook meebeslissen. Een wa-
penrusting was duur, dus dat zou amen uitsluiten. Nu had de Atheense vloot
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ook roeiers nodig. Lieden die hier emplooi vonden, vormden de laagste klasse
van de burgers. Ook zij hadden volledig stemrecht.
Hoewel de democratie pas in de vijfde eeuw volledig operationeel is, heeft het
systeem zijn wortels in de archaische periode. In die tijd veranderde de strijd-
wijze van tweegevechten tussen aristocraten naar veldslagen waaraan ook con-
tingenten zwaarbewapende soldaten meededen. Dat leidde overigens niet overal
tot een democratie. In Sparta werd de hoplietengroepering een gesloten gezel-
schap dat zich uitsluitend aan het militaire leven wijdde en dat kon doen omdat
staatsslaven voor hun levensonderhoud zorgden. In Athene bleef het systeem
open en konden ook de armeren zich opwerken tot hopliet, zeker als ze als kolo-
nist werden uitgezonden naar gebied van de bondgenoten dat onder controle
moest worden gehouden. Ze kregen daar een stuk grond en hadden recht op de
inkomsten. In de late vijfde eeuw konden ook ambten door burgers uit alle
lagen van de bevolking worden vervuld. Ondanks dat bleven overigens de be-
langrijkste politici vaak afkomstig uit de aanzienlijke families.
Een andere erfenis uit de archaische periode wordt ook nu goed zichtbaar. In de
vijfde eeuw zien we overal schrift. Niet alleen zouden we van de culturele bloei
weinig sporen hebben als dat werk niet was opgeschreven, maar ook op politiek
gebied verschijnen allerlei belangrijke zaken op schrift: besluiten van de volks-
vergadering, rekeningen van de bouw van tempels, religieuze voorschriften et
cetera.

Democratie en theater

Er is dan ook wel gedacht dat het verschijnsel democratie een oorzakelijke
relatie had met het toenemend gebruik van schrift." Het alfabet had het onmis-
kenbare voordeel dat het snel, dus ook door velen, kon worden geleerd. Het
kon, in tegenstelling tot bijvoorbeeld spijkerschrift, dat nooit anders dan door
beroepsschrijvers word geschreven, door velen worden gebruikt en gemeengoed
worden. Toch kan opgemerkt worden dat de grote bloei van Athene in deze
periode meer to maken heeft met de laatste fase van een orale cultuur, een
cultuur met mondelinge communicatie, dan met het nieuwe medium. Om dat to
onderbouwen, wil ik kort iets uitgebreider naar het theater kijken.
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Dat theater behoort tot de belangrijkste erfenissen uit de Oudheid. Er gaat vrij-
wel geen jaar voorbij of er worden antieke tragedies opgevoed. Theater is nu
cultuur, en vaak in de praktijk alleen populair bij een kleine groep geinteres-
seerden. In Athene lag dat anders: het theater was een onderdeel van het gods-
dienstige en politieke leven, die beide ook weer nauw met elkaar waren ver-
strengeld. Tragedies werden opgevoerd tijdens religieuze festiviteiten, waarvan
de belangrijkste het grote festival voor de god Dionysos was. Het publiek be-
stond uit grote hoeveelheden burgers, waarschijnlijk evenveel als in de volks-
vergadering. Het Dionysos-festival was ook de gelegenheid waarbij een aantal
politieke zaken werden afgehandeld. Voorafgaand aan de opvoeringen brachten
de bondgenoten hun contributies op het toneel. De zakken met geld werden let-
terlijk het toneel opgesjouwd. Ook kwamen de oorlogswezen die dat jaar vol-
wassen waren geworden en tot dat moment op staatskosten waren opgevoed,
over het toneel paraderen. Dan vonden de opvoeringen plaats, in de vorm van
een wedstrijd. De jury was door middel van een ingewikkeld systeem - ter
voorkoming van corruptie - uit de Atheense burgerij geloot. Niet alleen be-
stond het publiek uit een doorsnee van de Atheense burgerij, ook de opvoeren-
den waren dat. Naast een aantal beroepsacteurs (nooit meer dan drie) was er een
koor dat de handeling volgde en becommentarieerde. Dat koor bestond uit een
groep burgers, die optrad in dezelfde geleding waarin ze ook stemde en vocht.
Die groep had de koorliederen ingestudeerd, niet van een tekst op papier, maar
rechtstreeks van de dichter die met deze groep had geoefend. Veel Atheners
konden we] een beetje schrijven, maar dat betekent niet dat ze ook konden
lezen. Een geschreven tekst diende er voornamelijk toe om weer to worden
voorgedragen. Talloze Atheners hadden op deze wijze deel aan het culturele
leven. Het hoorde tot de burgerplichten ook betrokken to zijn bij het theater en
bij andere culturele exercities.
Wat overigens niet tot de burgerplichten behoorde, was het betalen van een
vaste jaarlijkse belasting. Anders dan in moderne staten leverde burgerschap
eerder geld op dan dat het geld kostte. Buit van oorlogen werd bijvoorbeeld, na
aftrek van een percentage, voor de stadsgodin of voor andere goden, onder de
deelnemers verdeeld. Ook bijzondere inkomsten, zoals de aanboring van een zil-
verader in de Laurion-mijnen, plachten onder de Atheners to worden verdeeld.
Op dat voor ons merkwaardige systeem was er een wonderlijke uitzondering, die
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ook bij het kader van de tragedie hoort. Rijke Atheense burgers konden de taak
krijgen opgelegd een serie voorstellingen to financieren. Zij hadden daar
overigens minder bezwaar tegen dan wij zouden denken. Het leverde aanzien en
prestige op en dat kon weer van nut zijn voor een politieke carriere of bij een
onverhoopte aanklacht voor de rechtbank. Vandaar dat voor theateropvoeringen
kosten noch moeiten werden gespaard.
Iedereen was erbij betrokken en dat is voornamelijk to danken aan de orale
communicatie. Zodra literatuur lectuur wordt, dat wil zeggen stof om to lezen,
verengt dat de kring van betrokkenen. Schrijven kan in betrekkelijk korte tijd
worden geleerd. Voor lezen, dat meer is dan technisch lezen, is een uitgebreide
scholing nodig. Scholing kost vrije tijd, en vrije tijd is schaars in een maat-
schappij waar velen door landbouw in hun bestaan moeten voorzien.
In de vierde eeuw werd de basis gelegd voor de schriftcultuur zoals wij die ken-
nen. Schrift maakte nieuwe verschijnselen mogelijk, zoals bijvoorbeeld syste-
matische kennisvergaring en wetenschap door vergelijkend onderzoek. Aristoteles
is aan het einde van deze eeuw de eerste geleerde die theorievorming baseert
op een uitgebreide verzameling kennis. Zo heeft hij de basis gelegd voor de
Europese wetenschapstraditie. Ook medische kennis werd systematisch verza-
meld. De weerslag daarvan vinden we in het Corpus Hippocraticum waarvan de
oudste gedeelten dateren uit deze periode.

Het einde van de klassieke periode ligt traditioneel bij de verovering van het
Perzische rijk door Alexander de Grote, die in 330 zijn formele beslag kreeg in
de verovering en verwoesting van Persepolis. Het volgende tijdvak wordt door-
gaans aangeduid als Hellenistische periode. Vroeger zag men hierin vooral een
beweging waarin de - hooggewaardeerde - Griekse cultuur haar zegenrijke
uitstraling over het achtergebleven Oosten uitstrekte. In recent onderzoek valt
meer de nadruk op wederzijdse beinvloeding en acculturatieprocessen op ver-
schillende niveaus. De wereld werd in ieder geval anders en ook groter en kos-
mopolitischer. Het meest opmerkelijke fenomeen van deze Hellenistische wereld
is dat de kleinschalige polis als kader steeds minder belangrijk wordt. De polis
verdwijnt weliswaar nooit geheel, maar raakt toch een beetje op de achtergrond
ten opzichte van de grote koninkrijken die nu ontstaan. Aan de staatkundige
organisatie in de vorm van koninkrijken was de toekomst. De democratie waar-
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voor het Atheense experiment van de vijfde eeuw het model Ieverde, bleef een
model. Rechtstreekse democratie waarbij alle burgers onmiddellijk meebeslis-
sen, bleef onherhaalbaar.
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H. C. Teitler

De inname van Rome door Alaric

In het jaar 410 n.Chr. werd Rome ingenomen door Gothen onder leiding van
Alaric. Een schok ging door de beschaafde wereld. Voor het eerst in de ge-
schiedenis van de eeuwige stad was zij in handen van vijanden gevallen. Wat de
Galliers achthonderd jaar tevoren slechts gedeeltelijk was gelukt (toen, in 390
voor Christus, was weliswaar de stad in Gallische handen gekomen, maar het
Capitool, de burcht van Rome, was dankzij het gegak van ganzen behouden ge-
bleven), wat sindsdien niemand was gelukt, zelfs niet Hannibal (de veldheer der
Carthagers in de Tweede Punische Oorlog en de meest geduchte tegenstander
die Rome in de tijd van de Republiek ooit gehad heeft), daarin slaagde in 410
n.Chr. een strijdmacht van enkele duizenden Gothen onder leiding van hun
koning Alaric. Ze hebben slechts een paar dagen in Rome huis gehouden, die
Gothen, maar de schok die hun inname van de eeuwige stad teweeg bracht, deed
het imperium Romanum op zijn grondvesten schudden. De schok dreunde nog
lang na.

De Germaanse Gothen waren oorspronkelijk afkomstig van het eiland Gotland
in de Oostzee en van het Zuiden van Zweden, maar al ver voor 410 waren zij
daarvandaan vertrokken en in het gebied ten Noorden van de Donau terechtge-
komen, vanwaar zij op het eind van de vierde eeuw het Romeinse rijk binnen-
drongen. Toen zij in 410 na een paar dagen van plundering, moord en verkrach-
ting weer van Rome wegtrokken, laaide al spoedig een felle discussie op over
de vraag hoe het zo ver had kunnen komen. Hoe was het mogelijk geweest dat
de hoofdstad van het machtige Romeinse rijk ingenomem was door een horde
onbeschaafde barbaren? Hoe was het iiberhaupt mogelijk geweest dat barbaren
de grenzen van het imperium Romanum hadden kunnen overschrijden en er zo-
ver in hadden kunnen doordringen?
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Voor sommige tijdgenoten was die vraag niet moeilijk to beantwoorden. Zij
meenden dat het Christendom ten grondslag lag aan de ellende van de laatste
jaren - van de laatste jaren ja, want de inname van Rome in 410 was niet de
enige ramp geweest die het Romeinse rijk recentelijk had getroffen. Nog maar
enkele jaren eerder, op 31 december 406 om precies to zijn, had een combinatie
van Vandalen, Sueven en Alanen bij Mainz de Rijngrens doorbroken om zich op
Gallie to storten. Nog weer zo'n dertig jaar eerder hadden de Romeinen een
enorme nederlaag geleden bij Adrianopel, tegen barbaren (weer Gothen dit keer)
van gene zijde van de Donaugrens. Die slag (Adrianopel heet tegenwoordig
Edirne; het ligt in het Europese gedeelte van Turkije, vlakbij de grens met Grie-
kenland en Bulgarije) lag ieder nog vers in het geheugen, vanwege de enorme
omvang van de verliezen toen aan Romeinse kant - een contemporain historicus
noemde de nederlaag net zo vernietigend als die tegen Hannibal bij Cannae ruim
vijfhonderd jaar eerder. Een ander sprak, met vooruitziende blik, van het begin
van het einde.

De schuld van dit soort rampen lag volgens sommige tijdgenoten bij de chris-
tenen. Sinds de god der christenen de belangrijkste god was geworden in het
Romeinse rijk, was het gedaan geweest met Rome's grootheid, aldus de pagani,
degenen die de oude heidense goden trouw waren gebleven (dat Latijnse woord
pagani voor `heidenen' is bijvoorbeeld nog to herkennen in het Engelse `pa-
gans'). De christenen hadden de goede verhouding met de goden (de pax deo-
rum) verstoord, werd er gezegd. Daaraan was het to wijten dat Jupiter en de
zijnen hun harden van Rome hadden afgetrokken en dat zij de Romeinen met
rampspoed hadden overladen.

Het zal niet verbazen als ik zeg dat de christenen zelf, in woord en geschrift, fel
protesteerden tegen deze aantijgingen. Hun bekendste woordvoerders waren
Augustinus, de kerkvader, en Orosius, een historicus. Augustinus is gestorven
als bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika, maar hij was een bekeerling en
misschien juist daardoor extra fel in zijn protest. Hij heeft zijn argumenten
verwerkt in een beroemd geworden geschrift, een geschrift van breder strekking
clan alleen maar een poging om de verwijten to ontzenuwen dat het Christendom
schuld had aan de inname van Rome door Alaric - ik doel op het belangrijkste

36



Hoofdlijnen in de geschiedenis van Europa:
Rome en het Christendom

en invloedrijkste werk van Augustinus, zijn `Staat Gods' (De civitate Dei),
waarin hij streeft naar een allesomvattende visie op het ontstaan, het verloop en
het einde van het rijk van God, zoals dit op aarde zich aftekent. Ter aanvulling
op De civitate Dei schreef Orosius, op aansporen van Augustinus, zijn Historia
adversus paganos (`Geschiedenis, gericht tegen de heidenen'). Het is een werk
van minder hoog niveau dan De civitate Dei, maar de boodschap ervan laat aan
duidelijkheid niets to wensen over. Al ver voor 410, zo betoogt Orosius, was
de heidense Oudheid voortdurend getroffen geweest door rampen, die vaak nog
veel erger waren dan die van de laatste tijd. Aan het Christendom kon de teloor-
gang van Rome zijns inziens dan ook niet liggen.

Het Christendom en de klassieke Oudheid

Orosius en Augustinus hebben het ongetwijfeld bij het rechte eind gehad. Het
gaat niet aan om het Christendom de schuld to geven van Rome's ondergang.
Niettemin, ook in later tijd heeft men dat nog vaak gedaan. In de achttiende
eeuw bijvoorbeeld was niemand minder dan Edward Gibbon ervan overtuigd dat
de heidense tijdgenoten van Orosius en Augustinus gelijk en de beide christenen
ongelijk hadden gehad. Dat is na to lezen in Gibbons beroemde Decline and
Fall of the Roman Empire, waarvan het eerste deel in 1776 is verschenen. Die
Decline and Fall is een classic geworden en Gibbons proza is nog steeds de
moeite van het lezen ten volle waard, maar dat wit natuurlijk niet zeggen dat
we het met Gibbon in alles eens zouden moeten zijn. Zijn aanwijzen van het
Christendom als beslissende factor in de neergang en het verval van Rome lijkt
mij in ieder geval onjuist. Wat anders is het om to zeggen dat de komst van het
Christendom aan de geschiedenis van de antieke wereld en daarmee aan de ge-
schiedenis van Europa een totaal nieuwe wending heeft gegeven. Dat lijkt mij
evident en dat is dan ook de voornaamste reden waarom ik hier enige aandacht
aan de vroege geschiedenis van het Christendom wit schenken. Maar er is nog
een andere reden. Laat ons, om duidelijk to maken waar ik op doel, eerst nog
even teruggaan naar de inname van de stad Rome in 410.
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Rome werd in 410 ingenomen door Gothen. Ik heb die gebeurtenis niet alleen
als uitgangspunt gekozen vanwege de eruit voortgevloeide polemiek over de rol
van het Christendom, maar ook omdat zij anderszins een nieuwe wending in de
geschiedenis van Europa markeert. De Gothen van Alaric waren Germanen (dat
wil zeggen, zij spraken een Germaanse taal - men hoede zich ervoor to spreken
van `een Germaans ras', want dat heeft nooit bestaan en de tijd dat oud-historici
zich druk maakten over der Rassengegensatz als geschichtlicher Faktor Iigt
gelukkig ver achter ons). Nu hadden de Romeinen het eerder met Germaanse
stammen aan de stok gehad. Men kan bijvoorbeeld al wijzen op de tijd zo rond
100 v66r Christus, toen Teutonen erin geslaagd waren tot in het Zuiden van
Frankrijk door to dringen - wat de naam van die Germaanse stam betreft, in de
Eerste Wereldoorlog werd `Teutonen' een scheldnaam voor Duitsers. Men kan
ook denken aan`onze eigen' Bataven (Batavieren, zeiden we vroeger), die in 69
n.Chr. tegen de Romeinen in opstand kwamen onder leiding van Julius (vroeger:
Claudius) Civilis. Zo zouden er meer voorbeelden to noemen zijn. Eeuwenlang
hebben de Romeinen het aan de stok gehad met Germaanse stammen die aange-
trokken werden door de verworvenheden van een hoogstaander cultuur, een cul-
tuur waarvan de kerngebieden in het mediterrane deel van Europa lagen. Maar
eeuwenlang ook hebben de Romeinen het gevaar dat vanuit het Noorden kwam,
weten of to weren. De pax Romana (`de Romeinse vrede') werd daardoor zelfs
nauwelijks verstoord.

Zo rond 400 n.Chr. ging het echter niet langer. Ik heb al enkele mijlpalen ge-
noemd die de veranderde situatie markeren: in 378 was de slag bij Adrianopel,
in 406, op oudejaarsdag, doorbraken Germanen de Rijngrens en in 410 nam
Alaric Rome in. Het rijk wankelde en daarmee zijn beschaving. Het zou niet
lang meer duren of aan het imperium Romanum was een eind gekomen en daar-
mee aan een eeuwenoud proces van romanisering - men denke bij wijze van
voorbeeld van dit laatste alleen maar aan het feit dat de taal der Romeinen, het
Latijn, vaste voet had gekregen in die gebieden waar men ook in het moderne
Europa nog een Romaanse taal spreekt (Roemenie, Italie, Frankrijk, Spanje). Dat
proces van romanisering werd nu tot staan gebracht. In plaats van romanisering
kwam nu germanisering en barbarisering.
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Gelukkig echter voor wie de klassieke beschaving een warm hart toedraagt, ging
de Grieks-Romeinse cultuur niet geheel en al ter ziele. De erfenis werd door-
gegeven. Tot op de dag van vandaag leven de klassieken in onze huidige
beschaving voort. Dat is voor een niet gering deel to danken aan hetzelfde
Christendom dat Gibbon cum suis verantwoordelijk had gehouden voor de
ondergang van de antieke wereld. Als christelijke monniken in de Middeleeuwen
niet vlijtig de literatuur van Grieken en Romeinen hadden overgeschreven,
dan zouden Homerus en Herodotus, Cicero en Vergilius, Plato en Aristoteles,
Aeschylus, Sophocles, Euripides en al die anderen op zijn hoogst namen voor
ons zijn geweest. Nu is dat anders, de goden zij dank, of liever, God zij dank.
En hiermee heb ik dan de tweede reden.aangegeven waarom ik vind dat het ge-
past is om enige aandacht to schenken aan het Christendom in de antieke
wereld. Zonder het Christendom, dat in de klassieke Oudheid ontstaan is, zou
de geschiedenis van Europa er totaal anders uitgezien hebben. Maar zonder het
Christendom zouden wij ook van de klassieke Oudheid veel minder geweten
hebben dan wij nu doen.

Om die twee redenen wil ik in deze reeks over `De geschiedenis van Europa in
hoofdlijnen' een enkel woord zeggen over het wel en wee van het Christendom
in de antieke wereld. Mijn verhaal valt in drieen uiteen (een korte epiloog niet
meegerekend). Om to beginnen iets over de allervroegste geschiedenis - voor de
meeste lezers geen onbekende materie, mag ik hopen. Dan iets over de christen-
vervolgingen en daarna staan we even stil bij de triomf van het Christendom in
het begin van de vierde eeuw.

Joden en christenen

Jezus Christus werd, hoe vreemd dit op het eerste gehoor ook mag klinken, ge-
boren in vier of drie voor Christus - voor het goede begrip hiervan is het nodig
to weten dat de christelijke jaartelling pas in de zesde eeuw n.Chr. is bedacht
door een zekere Dionysius Exiguus, die secretaris was van een van de pausen.
Dionysius heeft knap werk geleverd, maar zijn berekeningen behoeven een klei-
ne correctie, vandaar de enigszins paradoxale constatering dat Christus geboren
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werd in vier of drie voor Christus. Deze Jezus was een food, hoewel in de loop
der tijd velen het eigenlijk liever anders hadden gezien - Yasser Arafat heeft
hem onlangs overigens een Palestijn genoemd (dat is niet helemaal onzin, maar
ik wou daarop nu maar niet verder ingaan). Jezus van Nazareth werd geboren in
een land dat Binds een aantal jaren onder het gezag van Rome stond, eerst als
vazalstaat, later als provincie. In dat Judea leefde bij de bevolking al geruime
tijd de gedachte dat hun God eens een verlosser, een Messias, zou zenden,
die hen van vreemde overheersers zou bevrijden en die recht en vrede op aarde
zou brengen. Sommige joden nu meenden dat Jezus van Nazareth de beloofde
Messias was en een zoon van God, anderen verwierpen deze gedachte. De ge-
moederen raakten verhit over deze in wezen theologische kwestie en Jezus werd
daarop door zijn tegenstanders gedaagd voor het Sanhedrin, `het Hooggerechts-
hof , dat bij de joden ook in geloofszaken het laatste woord had. Hij werd daar
schuldig bevonden aan blasfemie en zou de doodstraf krijgen. Maar het vonnis
werd niet ten uitvoer gebracht. In plaats daarvan werd de zaak doorgeschoven
naar de Romeinse overheid, in de persoon van de stadhouder, Pontius Pilatus.
De aanklacht was nu: opstand tegen het Romeinse gezag. De afloop kent u.
Jezus werd gekruisigd. Daarmee leek, circa dertig n.Chr., de kous of - men
weet toch dat deze uitdrukking uit het Latijn komt? Zij is ontleend aan een
woord van Augustinus: `als Rome gesproken heeft, is de zaak afgedaan', in het
Latijn: Roma locuta, causafinita.

De lezer weet echter dat de kous nog niet of was. Jezus' leerlingen meenden
enige tijd later dat hun meester uit de dood herrezen was en ten hemel gevaren.
Zij meenden ook dat hij ooit op aarde zou terugkeren. De apostelen (een Grieks
woord, dat letterlijk `gezondenen' betekent) togen erop uit om het evangelie
(Grieks voor `blijde boodschap'), to verkondigen. Eerst onder hun landgenoten,
later ook onder anderen, onder niet joden, toen namelijk bleek dat de meeste
joden nog steeds niet gevoelig waren voor de gedachte dat Jezus de verwachte
Messias geweest was. In het bijzonder Simon, bijgenaamd Petrus, en Paulus,
voorheen Saulus, reisden stad en land af. Paulus was aanvankelijk een bestrijder
van de christenen (zo werden de volgelingen van Jezus door de Griekstaligen
genoemd; het woord is afgeleid van het Griekse xptor6(christos), `gezalfde',
een weergave van Messias). Later kreeg hij de bijnaam `apostel der heidenen',

i
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omdat hij vooral zijn missionaire arbeid niet tot de joden beperkte. Zo groeiden
langzamerhand joden die aan het oude geloof vasthielden en christenen, oor-
spronkelijk een joodse sekte, uiteen. Op den duur zou er in de Oudheid bittere
vijandschap ontstaan tussen christenen en joden. Maar ook tussen de christenen
en de Romeinse overheid ontstonden er problemen, die zouden leiden tot regel-
rechte vervolgingen.

Christenvervolgingen

Net als de joden beleden de christenen een uitgesproken monothefsme en stelden
zij zich intolerant op tegenover andersdenkenden - en die andersdenkenden
vormden natuurlijk lange tijd de overgrote meerderheid van de bevolking in het
Romeinse rijk (een rijk met naar schatting tussen de vijftig en tachtig miljoen
inwoners). Die intolerantie der christenen stuitte op weerstanden, meer weerstan-
den dan de toch eveneens monotheTstische joden in hun contacten met de
Romeinen hadden ondervonden. Een verklaring hiervoor wordt gezocht in het
feit dat de joodse religie een nationale religie was, beperkt tot een volk, en
bovendien al heel oud - daarvoor hadden de Romeinen respect -, terwijl de
christelijke godsdienst noch oud was noch van maar een volk. Dit maakte dat
men van officiele zijde de christenen niet erg welwillend gezind was. Voor de
`man in the street' kwam daar nog bij dat de christenen zich `asociaal' opstel-
den. `Asociaal' wil hier zeggen dat zij zich afzijdig hielden van het religieuze,
maar ook van het verdere leven in hun woonplaats - om het in hedendaags jar-
gon to zeggen: zij wilden niet integreren. Daar zou narigheid van komen. Dat
bleek onder andere in het jaar 64, het jaar van de eerste grote christenvervol-
ging.

In dat jaar 64 werd een groot deel van de stad Rome door brand verwoest. Het
idee dat keizer Nero de brand aangestoken had om een passend decor to krijgen
voor een door hem gecomponeerd en uitgevoerd zangstuk over de ondergang
van Troje, is vrijwel onuitroeibaar, maar het is onjuist. W61 is juist dat Nero de
schuld van de brand in de schoenen kreeg geschoven en dat hij op zijn beurt de
christenen van het aanstichten van de brand betichtte en tot zondebokken maakte
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- een zondebok, zo leert ons het Oude Testament, werd de woestijn ingestuurd.
Dat gebeurde met de door Nero als zondebokken gebrandmerkte christenen niet.
Maar hun lot was evenmin to benijden. Tacitus schrijft er dit over:

Men begon met de arrestatie van christenen die openlijk voor hun

geloof uitkwamen. Vervolgens zette men, op hun aanwijzing, een
zeer groot aantal andere mensen gevangen. Zij werden schuldig
verklaard, niet zozeer aan de hun ten taste gelegde brandstichting,
als wel aan haat jegens het mensdom. Hen wachtte de doodstraf,
maar daar bleef het niet bij. Men dreef ook nog eens de spot met
deze mensen: sommigen werden in wilde-beesten-huiden gehuld
en door honden verscheurd. Anderen werden aan het kruis gena-
geld en verbrand, bij wijze van nachtverlichting, toen het daglicht
verdwenen was.

Nero was niet de enige die de christenen als zondebok gebruikt heeft in de eer-
ste eeuwen van onze jaartelling.

Als het water in de Tiber stijgt, zodat de rivier tot aan de kaden
staat, als bet water in de Nijl zakt en bet land niet bevloeit, als
het weer niet wil omslaan, als de aarde schudt en beefs, als er
hongersnood heerst of pest, dan roept het volk direct: `De chris-
tenen voor de leeuwen',

aldus een christelijk auteur aan het eind van de tweede eeuw. Anders gezegd, de
christenen ondervonden aan den lijve wat het is om een minderheid to zijn te-
midden van andersdenkenden, een minderheid die zich, zoals al gezegd, in be-
paalde opzichten zelf afzijdig hield van de rest van de bevolking, zich niet
wenste aan to passen aan haar omgeving en daardoor onlustgevoelens opwekte,
maar ook een minderheid die het slachtoffer werd van allerlei vooroordelen.
Men beschuldigde de christenen bijvoorbeeld van kannibalisme, van kinder-
moord, van incest en nog veel meer. Aten zij niet het lichaam van hun beer en
dronken zij niet zijn bloed en noemden zij elkaar niet `broeders en zusters'?

Het resultaat van een en ander was dat op gezette tijden christenen vervolgd
werden. Overziet men het totaal van de vervolgingen, dan is het duidelijk dat
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die in Rome door Nero, hoe gruwelijk ook, een incident zijn geweest, een lokaal
incident, geen voorbeeld van een systematische, in het gehele rijk plaatsvindende
actie. Het simpele feit dat iemand christen was werd weliswaar strafbaar geacht,
maar een eventuele vervolging ging niet van de overheid uit. Die overheid ging
slechts in op duidelijke aanklachten. Dit was althans ruwweg de situatie gedu-
rende de eerste twee eeuwen van onze jaartelling, eeuwen van betrekkelijke rust
in het keizerrijk, eeuwen waarin de pax Romana heerste.

In de derde eeuw werd dat anders. Precies in het jaar 250 heeft keizer Decius
voor het eerst een algehele vervolging in het hele imperium Romanum afgekon-
digd. De reden van deze koerswijziging zoekt men in de nood der tijden. De
derde eeuw was namelijk een periode van chaos en anarchie, van voortdurende
burgeroorlogen, van economische malaise en, niet het minst, van druk op de
grenzen (aan de Rijn en de Donau onder andere door Germaanse stammen, een
voorproefje van de dingen die nog zouden komen). Kortom, rampspoed heerste
atom. In 250 ging keizer Decius daarom op zoek naar een zondebok en die was
gauw gevonden. Ook een aantal van Decius' opvolgers hebben algehele chris-
tenvervolgingen georganiseerd. De grootste daarvan vond plaats in het begin van
de vierde eeuw ten tijde van keizer Diocletianus. Maar kort daarop, in het jaar
312, keerde het tij. Dat jaar mag men met recht een keerpunt in de geschiedenis
noemen.

De slag bij de Milvische brug

Eind oktober van het jaar 312 n.Chr. werd even buiten de muren van de stad
Rome, bij de Milvische brug, slag geleverd tussen.de legers van Maxentius en
Constantijn, de Constantijn die later `de Grote' zou worden genoemd. Inzet
van de strijd was de keizerstroon - het was de zoveelste burgeroorlog in de
geschiedenis van Rome. Aan de vooravond van de slag had Constantijn een
droom, zo vertelt ons een tijdgenoot. In die droom zou Constantijn de raad heb-
ben gekregen het hemelse teken van God op de schilden van zijn soldaten to be-
vestigen en zo de strijd in to gaan. Hij deed wat hem aangeraden was, liet het
zogenaamde Christus-monogram (de Griekse letter chi, X, en de letter rho, P;
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die twee letters zijn de eerste twee letters van het woord Christus) op de schil-
den van zijn soldaten aanbrengen en won de slag bij de Milvische Brug.

Volgens een andere, latere versie, van iemand die het verhaal uit de mond van
de keizer zelf opgetekend had, zou Constantijn eerst geen droom hebben gehad,
maar een visioen op klaarlichte dag, een hemels lichtkruis met daarbij de letters
IHS = In Hoc Signo [vines], in dit teken zult gij overwinnen', en pas daarna
een droom, waarin Christus hem verscheen en hem opdroeg het kruisteken als
schutsbanier in de strijd aan to wenden. Hoe het ook zij (door geleerden werd en
wordt hevig getwist over de vraag welke versie de voorkeur verdient, over de
vraag of Constantijn het kruisteken echt gezien heeft of het zich alleen maar
verbeeld heeft, en verder welk teken nou precies op de schilden is aangebracht,
alleen maar een kruis, of het Chi-Rho teken), zeker is dat het behalen van de
overwinning werd toegeschreven aan de kracht van een naar het christelijk ge-
loof verwijzend symbool.

De slag bij de Milvische brug is van wereldhistorische betekenis geworden. Ter-
wijl nog maar kort tevoren de tot dan toe grootste christenvervolging had plaats-
gevonden, keerde nu het tij. Constantijn bekeerde zich tot het Christendom. Hij
was de eerste keizer die dit deed. Hierdoor heeft hij de beslissende stoot gege-
ven aan een proces, dat als resultaat heeft gehad dat het Christendom de belang-
rijkste godsdienst in het Romeinse rijk is geworden. Onder Theodosius de Grote,
aan het eind van de vierde eeuw, werd het Christendom zelfs staatsgodsdienst.

Constantijns bekering is voor de overwinning van het Christendom beslissend
geweest. Niet dat de opmars van het Christendom al niet eerder was begonnen.
In het vroege Christendom zijn enkele elementen die begrijpelijk ma-
ken dat nou juist deze godsdienst op velen zo'n grote aantrekkingskracht heeft
uitgeoefend. Men denke bijvoorbeeld aan het monotheTsme van de christenen
(dat meer zekerheid gaf dan het veelgodendom had gedaan), aan het feit dat de
God der christenen zijn enige zoon als verlosser naar de mensheid had gezon-
den, aan de Bijbel, aan de organisatiestructuur van de kerk, aan het feit dat het
bloed der martelaren het zaad der kerk vormde. Maar dat alles neemt niet weg
dat het feit dat een keizer voor deze godsdienst koos, beslissend is geweest. De
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slag bij de Milvische brug in 312 was daarom een keerpunt in de geschiedenis
van Europa en van de wereld.

Epiloog

Laat ons nog een keer teruggaan naar de inname van Rome in 410 en de reac-
ties daarop. Het feit dat Augustinus en Orosius zich moesten verdedigen tegen
de aantijging dat het de schuld der christenen was geweest dat de Gothen Rome
hadden kunnen innemen, bewijst op zichzelf al dat het heidendom in 410, bijna
een eeuw na de bekering van Constantijn, nog niet op alle fronten verslagen
was. De strijd tussen heidenen en christenen, typerend voor de laatste eeuwen
van de geschiedenis van de antieke wereld, was nog gaande. Maar de christe-
lijke Middeleeuwen waren niet ver meer - over die Middeleeuwen kan men
verderop in deze bundel meer lezen. Wat de antieke wereld betreft is de kous nu
af.
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M. B. de Jong

I

Mijn collega Peter Raedts hield in de herfst van 1995 een fraaie inaugurele rede
in Nijmegen, waarin hij zich afvroeg wat voor echte belangstelling er momen-
teel eigenlijk voor het verre verleden bestond. Bij die gelegenheid hekelde hij de
wat oubollige commercie rondom het Willibrordjaar. Op 21 november 1995 was
het dertien eeuwen geleden dat Willibrord gewijd werd tot aartsbisschop van de
Friezen, dus de Willibrordkoekjes, Willibrordwijn en het Willibrordbier waren
niet van de lucht, om maar to zwijgen van de concerten, fietstochten, en wande-
lingen tot zijn nagedachtenis - en natuurlijk het onvermijdelijke wetenschap-
pelijke congres. Raedts wees terecht op de enorme afstand die er bestaat tussen
onze cultuur en het verleden, ondanks alle festiviteiten rondom zo'n eeuwfeest.
De Middeleeuwen roepen gewoonlijk twee diametraal tegenovergestelde beelden
op: enerzijds dat van een lange periode van achterlijkheid en bekrompenheid
(`middeleeuwse toestanden, duistere Middeleeuwen'), anderzijds dat van een
eeuwenlang durende boerenbruiloft waar iedereen onbekommerd zoop en de
liefde bedreef, terwijl de kerk een oogje toekneep. Ik zie met enige weerzin alle
heisa rondom het jaar 2000 tegemoet. Nu at word ik regelmatig opgebeld door
journalisten die alles willen weten over apocalyptische angsten in het jaar 1000.
Ze zijn natuurlijk diep teleurgesteld als ik ze die niet op een presenteerblaadje
kan leveren.

Ik ben ervan uitgegaan dat mijn publiek van vanavond wat dieper wit graven, at
zal ik de hoofdlijnen niet uit het oog verliezen. Ik wit beginnen met een paar
globale contouren van het tijdperk dat we aanduiden als `Middeleeuwen'. Ver-
volgens wit ik die Middeleeuwen nader met u verkennen aan de hand van een
peiljaar- hetjaar 800 - om u duidelijk to maken hoe `anders' het middeleeuw-
se verleden inderdaad was. Zo'n dieptepeiling lijkt me zinvoller dan een opper-
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vlakkig overzichtscollege. Ik hoop dat u er aan het eind van de avond ook zo
over denkt.

I
`Middeleeuwen' is een anachronistisch begrip, want de mensen die in deze pe-
riode leefden, hadden er geen enkel besef van dat ze zich in een `tussenfase'
bevonden. Had je aan een geleerde gevraagd in welk tijdperk hij leefde, dan had
hij waarschijnlijk geantwoord dat dit het zesde (en laatste) tijdperk was, dat
begonnen was met de vleeswording van Christus, en pas zou eindigen met Zijn
wederkomst. Dit was de voorstelling van zaken van de kerkvader Augustinus,
die ook nog door Isaac Newton gedeeld werd. Maar als je het een boer had ge-
vraagd, had hij je niet-begrijpend aangekeken, en gezegd dat het nu zomer,
winter of herfst was, bijna Pasen, net na Kerstmis, of op z'n best dat we nu
in de derde zomer na de dood van koning x of graaf z leefden. Van `Middel-
eeuwen' had noch de geleerde, noch de boer gehoord, want het is een begrip dat
pas later vorm kreeg. Het werd gangbaar onder vijftiende-eeuwse humanistische
geleerden, om de periode aan to duiden die hen scheidde van de Romeinse cul-
tuur waarvan zij zich de erfgenamen achtten. Dat was hun echte voorbeeld, niet
dat `tussen-tijdperk' (medium aevum) dat ze zojuist vaarwel hadden gezegd.

Periodiseren is een vak apart. Voor het gemak zeg ik tegen mijn studenten: het
gaat om een millennium, dat grofweg loopt van 500 tot 1500. Er zijn natuurlijk
allerlei minder pragmatische manieren om to periodiseren. Periodisering betekent
niet meer dan een ordening van het verleden volgens subjectieve criteria. Er is
de traditionele periodisering van de politieke geschiedenis, die de Middeleeuwen
laat beginnen in 476, met de `val' van het Westromeinse rijk, en laat eindigen in
1453, de `val' van Constantinopel, de hoofdstad van het Byzantijnse keizerrijk
dat de erfgenaam was van het Oostromeinse rijk. Columbus' ontdekking van
Amerika in 1492 is ook een favoriete afsluiter van de Middeleeuwen. Op zulke
jaartallen als kriterium is natuurlijk veel of to dingen. De `val' van het Romein-
se rijk in 476 betekende niet meer dan dat de toenmalige sterke man achter de
troon, Odoacer (een Germaan), de Romeinse keizer Romulus Augustulus afzette,
en niet meer de moeite nam om pro forma een nieuwe Romeinse keizer op de
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troon to hijsen. De achttiende-eeuwse geschiedschrijver Edward Gibbon had bet
over de val van bet Westromeinse rijk in 476 als `misschien bet grootste en
meest afschuwelijke drama in de geschiedenis van de mensheid', maar dat is bet
oordeel van een geleerde uit de Verlichting die bewonderend omzag naar de
klassieke Oudheid, en die de Middeleeuwen als een periode van religieus getinte
duisternis beschouwde. Op tijdgenoten maakte bet verdwijnen van dit `Augus-
tusje' weinig indruk, evenmin als bet einde van Oodoacer's bewind ruim tien
jaar later, toen de Ostrogoten en hun koning Theoderik bet bewind overnamen.
Ze hadden al een reeks veel schokkender gebeurtenissen achter de rug. In 378
waren de Romeinse legers bij Adrianopolis verpletterend verslagen door opstan-
dige Visigoten, die zich als vluchtelingen binnen de grenzen van bet rijk hadden
gevestigd, maar hier uitgeperst en uitgezogen werden, zoals dat nog steeds met
vluchtelingen pleegt to gebeuren. In 406 had de verdediging van de Rijngrens
bet begeven, zodat de Germaanse migratie in een stroomversnelling kwam. Maar
de meest traumatische ervaring kwam in 410, toen de onaantastbare en eeuwige
stad Rome geplunderd werd door Visigotische troepen onder aanvoering van
Alaric. We moeten ons die volksverhuizingstijd niet voorstellen als een verbeten
strijd tussen `Germanen' en `Romeinen': Germaanse foederati, bondgenoten,
hadden al eeuwenlang een hoofdaandeel in de verdediging van de westelijke
grenzen van bet rijk, en de meest bekwame Romeinse veldheer in bet begin van
de vijfde eeuw was Stilicho, een Vandaal. Helaas kreeg hij de schuld van de
falende verdediging van de Rijngrens en weld hij in 408 geexecuteerd, waarmee
de keizer zich ontdeed van de enige man die de zaak misschien nog had kunnen
redden.

Er veranderde dus niet zoveel in 476, en,
andere jaartallen ontleend aan de politieke
veranderingen op economisch, sociaal en
meer tijd in beslag. Voor de goede orde 1
500-1500, al zult u zien dat elke zichz
zijn middeleeuwse geschiedenis begint mej
Romeinse rijk, de opkomst van bet Chr
vierde eeuw) en de kerkvaders. Dat is
eeuwen karakteriseert, dan is dat de gedac

ietzelfde kan betoogd worden voor
;eschiedenis. Werkelijk ingrijpende
.ligieus gebied namen nu eenmaal
den we bet dus maar even op ca.

F respecterende handboekschrijver
!n paar hoofdstukken over bet laat
endom als staatsgodsdienst (eind

juist, want als iets de Middel-
van de ene, universele kerk, die
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steeds terugkeert naar zijn gezaghebbende wortels: de patres. De kerkvader
Hieronymus (j' 420) produceerde de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel
uit de grondtalen, die de hele Middeleeuwen door gezaghebbend bleef.
Ambrosius (t 397), de aartsbisschop van Milaan, werd in later eeuwen het
model bij uitstek van de machtige bisschop, die er niet voor terugschrok om
vorsten ter verantwoording to roepen als zij hadden gezondigd. Maar de grootste
onder deze intellectuele reuzen was en bleef Augustinus, die wij kennen uit zijn
autobiografische Confessiones, en die op zijn sterfbed lag toen de Vandalen in
430 zijn Noord-Afrikaanse bisschopsstad Hippo belegerden. Voor middeleeuwse
bijbelcommentatoren bleven deze drie kerkvaders de alfa en omega van de
schriftinterpretatie. De uiterst productieve bijbelcommentator Hrabanus Maurus
(j' 856), achtereenvolgens abt van Fulda en aartsbisschop van Mainz, zei dat hij
maar een ding wilde: to treden in de vestigia maiorum, de voetsporen van zijn
voorgangers die hij als zijn meerderen erkende. Keizer Lotharius (j' 855) -
aan wie Hrabanus veel van zijn exegetische werk opdroeg - schreef hem een
complimenteuze brief: God had zijn voorgangers Augustinus, Ambrosius en
Hieronymus geschonken, maar hij, Lotharius, had tenminste een Hrabanus.

III

Met de correspondentie tussen Lotharius en Hrabanus zijn we dicht bij ons peil-
jaar gekomen: het jaar 800, waarin Karel de Grote in Rome door paus Leo III
tot keizer werd gekroond, waarin de Saksen nog steeds opstandig bleven tegen
de gloednieuwe keizer en het christendom dat hij hen to vuur en to zwaard had
opgelegd, en waarin het Frankische hof Binds drie jaar blijvend in Aken geves-
tigd was. Dit Akense hof was inmiddels de trekpleister geworden voor een bout
gezelschap van geestelijken-geleerden uit alle windstreken (Engeland, Ierland
Spanje en Italic), die de patronage zochten - en vonden - van de grote Karel.
Er is veel geruzied over de vraag of Karel zelf wel tot keizer gekroond wilde
worden, mede omdat zijn biograaf Einhard de kroning afschildert als een soort
verrassingsoverval op de koning, die - als hij geweten had wat hem boven het
hoofd hing - zich zeker niet op die fameuze kerstdag bij het graf van de heilige
Petrus zou hebben vertoond. Mij lijkt dit een typisch voorbeeld van het zoge-
naamde nederigheids-topos. Machthebbers die wisten hoe het hoorde, verklaar-
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den met luide stem dat zij de eer niet waardig waren. Voor tijdgenoten was het
volstrekt begrijpelijk dat Karel keizer werd. Per slot van rekening heerste hij net
als zijn Romeinse keizerlijke voorgangers over vele volkeren; zijn enorme rijk
strekte zich uit van Saksen in het noorden en Benevente in het zuiden. Voor
zover de Germaanse christelijke `successor kingdoms' niet verdwenen waren
door de Arabische expansie (Visigotisch Spanje, het Vandalenrijk in Noord-
Italie) waren ze in de loop der eeuwen opgeslokt door het Frankische rijk.
Iemand als Hrabanus Maurus dacht dan ook in `imperialistische' termen: de
onderworpen volkeren hadden zich naar de wetten van achtereenvolgens het
Perzische, het Macedonische en het Romeinse rijk geschikt, dus waarom zouden
de Saksen dan niet hetzelfde doen ten opzichte van de Franken?

Als we de geografische contouren van dit rijk tot ons laten doordringen, dan is
het meteen duidelijk hoeveel er eigenlijk veranderd was. Het Romeinse rijk was
een mediterraan rijk, met de Middellandse zee als mare nostrum en middelpunt;
zoals een auteur uit de derde eeuw het had geformuleerd, `wij zitten als kikkers
rondom een plas'. Het rijk van Karel had zijn centrum veel noordelijker, in
Aken, en het leek verbazend veel op de E.E.G oude stijl. Zonder Engeland, al
waren de Angelsaksische koningen door diplomatieke connecties en familieban-
den verbonden met hun Frankische collega's. De echte grenzen waren niet die
tussen volkeren of naties, maar tussen de christelijke en de niet-christelijke we-
reld. Die principiele eenheid van christenen in een christelijk universum wordt
duidelijk uit een verhaal dat in 839 door een Frankische kroniekschrijver werd
opgetekend in de zogenaamde Annalen van Sint-Bertijns.

Na Pasen, toen de keizer naar Francia terugkeerde (bedoeld
wordt Lodewijk de Vrome, die in Zuid-Duitsland was) stuurde de

koning der Engelsen hem afgezanten om de keizer to vragen hem
permissie to geven door Francia to reizen, op pelgrimage naar
Rome. Tevens waarschuwde hij de keizer om nog meer zorg en
aandacht to wijden aan de redding van de zielen van zijn onder-
danen. Want de Engelsen waren totaal in paniek geraakt door
een visioen dat een hunner had aanschouwd. De koning deed alle
moeite om de keizer een gedetailleerd verslag to sturen van dit
visioen, dat als volgt verliep.
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Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig naar dat visioen, maar u moet nog even uw
geduld bewaren. Eerst iets over de passage die ik zojuist citeerde. Wat de schrij-
ver hier oproept is bet beeld van vorsten die verantwoordelijkheid dragen voor
het zieleheil van hun onderdanen. De paus komt in het verhaal niet voor, behal-
ve dan (impliciet) als de hoeder van de relieken van Petrus, die de Angelsaksi-
sche koning wilde bezoeken. Die zorg om het heil van het populus Christianus
zou men inderdaad het `regeringsprogramma' van Karolingische koningen kun-
nen noemen. Er zijn vele uitingen hiervan, maar het meest beroemde stuk in dit
verband is de Algemene Aansporing (Admonitio Generalis) die Karel de Grote
in 789 uitvaardigde, geholpen door zijn Engelse adviseur Alcuin. Het sleutel-
woord van deze tekst is de correctio, de `verbetering' van de handel en wandel
van het `christenvolk' in het algemeen en de christelijke eredienst in het bijzon-
der. Karel beschouwde zichzelf als de eerstverantwoordelijke in deze onder-
neming, en vergeleek zichzelf met de Israelitische koning Josia die `de wet'
teruggevonden had en deze nu ten uitvoer diende to brengen. Het waxen inder-
daad hun Oudtestamentische voorgangers die bij uitstek het voorbeeld vormden
voor Karolingische koningen: David, Samuel en Josia. En als er in negende-
eeuwse teksten zonder meer naar `de wet' of `de oude wet' verwezen werd, dan
doelde men op het Oude Testament. Die oudtestamentische inslag is karakteris-
tiek voor het vroegmiddeleeuwse christendom, en komt op allerlei terreinen tot
uitdrukking: in de strikte zondagsheiliging, in de afdracht van tienden, in de
koningszalving (voor het eerst in het zevende-eeuwse Visigotische rijk, maar in
751 ook bij de Franken), in de verplichting om offeranden to brengen in het
algemeen, en in de offeranden van kinderen (naar het voorbeeld van Samuel) in
het bijzonder. Waar het om ging was het Nieuwe Israel van de gens, het volk
der Franken. Karolingische heersers en hun militaire aristocratie voelden meer
ontzag voor de wraakzuchtige en jaloerse God van Israel dan voor de lijdende
Christus; in afbeeldingen treft men Christus dan ook bij voorkeur aan als heerser
of rechter, in triomfantelijke majesteit. Wat ook in deze oud-testamentische
context thuishoort is de roep om het `correcte ritueel', uitgevoerd door een goed
getrainde priesterkaste. Leest u maar eens de zogenaamde `priesterlijke' delen
van het Oude Testament na, bijvoorbeeld het laatste deel van Exodus of het
begin van Leviticus, waar u kunt lezen over de inwijding van de tabemakel of
de offeranden bij de priesterwijding van Aaron en zijn zonen. Dan hebt u tege-
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lijk ook iets van de geest van het Karolingische Christendom to pakken, waarin
iemand als Bonifatius (te Dokkum vermoord in 754) zich intens zorgen maakte
over de vraag of iemand die gedoopt was in naam van het vaderland en de
dochter' (in nomine patriae etfiliae) ook werkelijk gedoopt was.

De Admonitio generalis - die als het startschot van de zogenaamde Karolingi-
sche Renaissance wordt beschouwd - hamerde dan ook op een goede training
van de priesterkaste. Degenen die verantwoordelijk waren voor de altaardienst
moesten de juiste teksten kennen en hun Latijn goed beheersen. De roep om
`correcte teksten' was overweldigend. Niet alleen stelde men pogingen in het
werk om de `correcte' tekst van de Vulgaat vast to stellen (heel lastig in een
handschriftencultuur!), er werd ook een gezaghebbend exemplaar van de Regel
van Benedictus uit Monte Cassino geimporteerd, want monniken en nonnen
moesten leven volgens de juiste regel. En al deze teksten moesten worden af-
geschreven in hetzelfde schrift, de zogenaamde Karolingische minuskel. Die
Karolingische Renaissance had dan ook niets to maken met de latere, `echte'
Renaissance. Die laatste greep nadrukkelijk terug op de heidens-klassieke Oud-
heid, maar het Karolingische beeld van het Romeinse rijk was dat van het chris-
telijke rijk van Constantijn en Theodosius. En verder stond de studie van hei-
dens-klassieke auteurs in negende eeuw volstrekt in dienst van de verbetering
van het Latijn voor liturgische doeleinden. De Karolingische Renaissance was
dus bovenal een `cultuele' revolutie.

Er zijn zoveel klassieke auteurs afgeschreven in de negende eeuw, dat de huma-
nisten in de vijfiende eeuw het Karolingische schrift gingen imiteren, en zo
kwam het dat onze drukletter (`Times Roman', om precies to zijn), afgeleid is
van de Karolingische minuskel. In diezelfde negende eeuw ging de pagina van
het boek - dat wil zeggen de handgeschreven codex - al sterk lijken op de
onze, met hoofdletters, woordscheiding en een duidelijke marge - al is de bij
geleerden zo beminde voetnoot een uitvinding van de achttiende eeuw. Zelfs als
je rekening houdt met het verloren raken van handschriften, is de negende eeuw
nog steeds een periode waarin veel meer werd geschreven dan in de eeuwen
voordien: tegen circa 1800 handschriften van voor 800 die bewaard bleven,
staan er meer dan 7000 uit de periode 800-900. Er is onder historici nogal wat
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to doen geweest over het belang van het schrift in die periode: was het een
tijdverdrijf voor een klein aantal geestelijken dat het Latijn beheerste, of was het
gewoon praktisch om in een groot rijk waarin vele talen werden geschreven, een
schrijftaal to gebruiken? Voor dit laatste is veel to zeggen, en we kunnen er toch
niet vanuit gaan dat Karel en zijn opvolgers hun talrijke in het Latijn gestelde
verordeningen aan zijn graven stuurden in de verwachting dat ze er niets van
zouden begrijpen. Maar aan de andere kant was het ook zo dat de `taalhervor-
ming' van de negende eeuw een van de oorzaken was waardoor de kloof tussen
het geschreven en gesproken Latijn groter werd, zo niet onoverbrugbaar: het
gesproken Latijn ontwikkelde zich tot de diverse Romaanse talen. Daarop krij-
gen we pas goed greep als de eerste chansons de geste rond 1100 op schrift
gesteld worden, bijvoorbeeld het Chanson de Roland, waarin Karel de Grote
een van de hoofdrollen vervult. Paradoxaal genoeg was het Latijn dus aan het
eind van de negende eeuw veel meer geheiintaal van geestelijke insiders gewor-
den dan dit rond 800 het geval was geweest. Voor alles, dat is bekend, werden
de kloosters de hoeders van dat schriftelijke erfgoed. Maar wat misschien min-
der bekend is: het waxen ook gemeenschappenvan monniken en kanunniken die
bij uitstek fungeerden als middelaars tussen God en zijn nieuwe uitverkoren
volk. Aan deze religieuze, ascetisch levende, gemeenschappen vertrouwde men
bij voorkeur zijn zieleheil toe, want alleen missen die werden opgedragen `met
reine handen' zouden voor God welgevallige offeranden zijn. De kloosters, die
oorspronkelijk bestaan hadden uit leken die de wereld de rug toekeerden, onder-
gingen in de zevende en achtste eeuw diepgaande verandering. Rond 800 bevon-
den de monasteria zich niet langer buiten `de wereld' maar in het centrum van
de macht, en werden ze voornamelijk bevolkt door aristocratische priestermonni-
ken die de gebedsmolens op volle toeren lieten draaien - voor de koning, het
rijk, het welzijn van het volk, het succes van de legers, het weer, de oogst, en
tal van meer individuele noden zoals ziekte, onvruchtbaarheid, kinderloosheid,
bescherming bij een reis, etcetera. Daarbij moet men zich zeer grote abdijen
voorstellen, met een gigantisch, geografisch gespreid grootgrondbezit. Fulda
telde in 825 ongeveer 600 leden, en had bezittingen in het verre Friesland. Die
dankte men aan de vrijgevigheid van gelovigen, die hun zieleheil het beste ge-
waarborgd achtten door zich via giften zo nauw mogelijk to associeren met deze
powerhouses of prayer. De persoonlijke verantwoordelijkheid van `gewone' ge-

i

54.



De andere Middeleeuwen

lovigen, die nog zo sterk spreekt uit de correspondentie van de kerkvaders met
mannen en vrouwen die hen om raad vroegen, was gedelegeerd geraakt aan reli-
gieuze specialisten. De wereld was verdeeld geraakt in vechters, bidders en
werkers.

U hebt nog het visioen tegoed waarover de Engelse koning zich volgens een
Frankische historicus opwond. Een Engelse priester was in een droom meegeno-
men naar het hiernamaals. Hier zag hij jongens lezen in boeken waarin om en
om rode en zwarte regels stonden; de rode waren geschreven in bloed, de zwarte
met inkt. De gids die de priester begeleidde Iegde hem uit wat hij zag: de jon-
gens waren de zielen van de heiligen, die de zonden van de mensen beweenden
en voor hen baden; als ze dat niet deden, dan zouden vele mensen allang ten
onder zijn gegaan. Het visioen besluit met een oproep om boete to doen en de
Zondag to heiligen; deed men dit niet, dan zou er een verschrikkelijke ramp
gebeuren: een dikke mist zou drie dagen aanhouden (we zijn in Engeland!) en
heidenen (lees: Vikingen) zouden het land van de Christenen vernietigen. Dit
visioen doet denken aan een genre dat in de vroege Middeleeuwenwijd verbreid
was: de zogenaamde Hemelse Brieven, waarvan men geloofde dat ze geschreven
waren in het bloed van Christus. Zulke brieven hadden steeds hetzelfde thema:
heilig de Zondag, doe boete, want het einde is nabij. Karel de Grote veroordeel-
de ze als pseudografica, pseudo-orthodoxe geschriften die verbrand moesten
worden, maar het was een hardnekkig genre. In de Eerste Wereldoorlog waren
er nog soldaten die zulke brieven bij zich droegen ter bescherming tegen vijan-
delijke kogels. De hemelse brieven laten nog een ander aspect van de middel-
eeuwse schriftcultuur zien: niet zozeer het pragmatische gebruik ervan door
geleerden, maar de sacrale, numineuze kwaliteiten ervan. Het schrift (Latijn!)
was ten nauwste verbonden met De Schrift, de Latijnse Vulgaat. Zo konden
stukjes tekst ook gebruikt worden als amuletten, zonder dat degenen die dit
deden de desbetreffende teksten konden lezen. Het is deze `schriftmagie' die
ook opduikt in het visioen dat ik net noemde, en in de `Boeken des Levens'
waarin de namen werden opgetekend van al diegenen voor wie er in de kloos-
ters gebeden werd. Dat de vorsten in die boeken een ereplaats innamen, hoeft
geen verder betoog.
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IV

Rond 900 stelden Karolingische koningen weinig meer voor, maar de typische
Karolingische symbiose tussen wereldlijk en religieus hield stand, bovenal in het
Duitse rijk. Een nieuwe dynastie, die der `Ottonen' (uit Saksen), spiegelde zich
aan hun illustere voorgangers. Het was veelzeggend dat Otto I zich in 936 in
Aken tot koning had laten zalven en kronen, in de paltskapel van Karel de Grote
en op de troon waarvan men meende dat het de zijne was. Zoals Karel,
veroverde Otto Noord-Italie en wierp hij zich op als beschermheer van de paus
en Rome, en werd ook hij door een dankbare paus tot keizer gekroond (962).
Het Duitse keizerrijk leek in velerlei opzicht op zijn Karolingische voorganger.
De vorsten steunden in hoge mate op kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders,
bisschoppen en abten die met wereldlijke macht bekleed waren. Zo ook de bis-
schoppen van Utrecht, wier bisdom (`sticht') een noordwestelijke voorpost van
de keizerlijke macht vormde. De graven van Holland waren nog nergens in deze
tijd. Een historicus die rond 1000 over deze streken schreef, Alpertus van Metz,
duidde Dirk III en zijn mannen kortweg aan als `de rovers' (latrones).

Deze oude orde begon vanaf het midden van de elfde eeuw to wankelen. In
1075 barstte de zogenaamde investituurstrijd los, een verbitterd conflict tussen
paus en keizer aangaande het recht om bisschoppen to benoemen, en ze to bekle-
den (investeren) met ring en staf, de tekenen van geestelijke waardigheid. Deze
controverse was slechts het topje van een ijsberg die bestond uit een diepgaand
hervormingsstreven, dat velen in hun ban hield. Hieraan lag de overtuiging ten
grondslag dat het heilige het domein van geestelijken was, dat die geestelijken
rein moesten zijn (en dus ongehuwd) en dat de kerk - in de zin van de geeste-
lijkheid - een autonome instelling vormde, waarover leken hun gezag niet. moch-
ten laten gelden. De kwesties van nicolaisme (priesterhuwelijk) en simonie (ver-
koop van kerkelijke ambten) brachten vele gemoederen in beweging. Een woe-
dende menigte stond in 1075 op het punt om de aartsbisschop van Milaan to
lynchen omdat hij het met vrouwen hield; en in tussen 1122 en 1138 ontstond er
in Keulen een rel omdat een wader zijn zoontje als `oblaat' (offerande) aan het
klooster St. Pantaleon wilde aanbieden, zonder hierbij ook de gebruikelijke
materiele gift over to dragen. Dat zou simonie zijn, beweerde de vader, terwijl
de monniken zich verdedigden met een beroep op de traditie: al sinds de dagen
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van Benedictus van Nursia, dus Binds de zesde eeuw, hadden ouders bun kinde-
ren `aan God in bet klooster' aangeboden, samen met een donatie van grond of
geld.

De monniken hadden gelijk, maar ze kregen het niet, en dat is symptomatisch.
De oblatie van kinderen hoorde thuis in de inmiddels verdwenen wereld waarin
vorsten met grote vanzelfsprekendheid kloosters hervormden, en bisschoppen
onaangevochten heersten namens de koning. Het model bij uitstek voor de
vroegmiddeleeuwse kinderschenking was Samuel, die door zijn moeder Hanna
naar de tempel werd gebracht - met andere woorden, bet Oude Testament, de
`oude wet' (vetus lex) van die oude orde. Die heb ik in dit afgelopen uur voor u
ten tonele gevoerd. Ik dank u voor uw aandacht.
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Renaissance

M.A. Schenkeve/d-Van der Dussen

Renaissance: wat een opgewekt stemmende naam is dat, wedergeboorte, nieuw
begin. Een naam als een titel van een programma. En zo was het ook. Er zijn
nogal wat uitspraken van mensen uit de periode zelf die daar getuigenis van
afleggen. Giorgio Vasari stelde vast dat in zijn tijd de schilderkunst een
rinascita beleefde. Erasmus schreef: `Deum immortalem, quid saeculum video
futurum! Utinam contingat rejuvenescere' [Onsterfelijke God, wat een tijd zie ik
in het vooruitzicht! Kon ik maar weer jong worden!]. De Duitse ridder Ulrich
von Hutten was niet minder enthousiast: `O saeculum, o litterae, juvat vivere'
[O eeuw, o letteren, het is een lust to leven]. De stadssecretaris van Antwerpen,
Cornelis Grapheus, mengde zich in het koor met een eigen accent: `Renascentur
passim bonae litterae, renatum est Dei evangelium.' [De waardevolle literatuur
wordt overal herboren, herboren is ook het evangelie van God] en daarmee
doelde hij op de Hervorming. De woorden renascentur en renatum hangen uiter-
aard met Renaissance samen. Een laatste citaat stamt van Joost van den Vondel.
In een gedicht uit 1632 op de stichting van het Athenaeum Illustre, een uni-
versitaire instelling in Amsterdam waar kunst en wetenschap gediend zullen
worden, roept hij het uit: `O gouden lettereeuw!' Als een `gouden eeuw' ziet
hij zijn eigen tijd, en die tijd, het zeventiende-eeuwse Nederland, zal ook in
de ogen van het nageslacht een Gouden Eeuw blijven, zoals ook het zestiende-
eeuwse Spanje en het elisabethaanse Engeland die kennen.

Zo zagen tijdgenoten het. Maar de citaten moeten toch nog wel op hun waarde
getoetst worden. En ook de eenvoud waarmee ik het nu bijvoorbeeld over `tijd-
genoten' heb, verdient wel een kritische blik. En voor we het weten zal dat hele
begrip Renaissance nogal problematisch blijken.
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Burckhardt en de Renaissance

Al klonken in de gegeven aanhalingen de noties op van een nieuw begin, de
term Renaissance als periode-aanduiding is een negentiende-eeuwse uitvinding
en beroemd geworden door het geniale boek van Jacob Burckhardt, Die Kultur
der Renaissance in Italien. Ein Versuch (1860). Ondanks die bescheiden onder-
titel heeft het boek de agenda van het onderzoek voor jaren bepaald, en heeft
het Lang geduurd voordat men zich aan de fascinatie van het door Burckhardt
gecreeerde beeld heeft kunnen onttrekken. En nog steeds is de betekenis ervan
niet uitgewerkt. Sommige van de titels die Burckhardt aan de afdelingen van
zijn studie gaf, zijn nog steeds kernbegrippen. `Der Staat als Kunstwerk', waar-
mee hij wilde zeggen dat men op de staat reflecteerde en haar zag als een be-
wuste schepping en ook politiek als een berekende kunst ging bedrijven; of `Die
Entwicklung des Individuums', waarin hij beschrijft hoe de renaissancemens
zich als individu ziet, zich bewust van zijn eigen mogelijkheden, trots op zijn
afkomst en vaderland; of `Die Entdeckung der Welt and des Menschen', een
hoofdstuk dat gaat over de ontdekkingsreizen, maar ook over de ontdekking van
de mens zelf, zijn ziels- en geestesleven, maar ook zijn schone lichaam.
Burckhardt zag in de Renaissance het begin van de moderne tijd en de overwin-
ning van, of de afrekening met, de Middeleeuwen die hij inderdaad beschouwde
als een periode van bijgeloof en kinderlijkheid. Nu, dat laatste doet wel hele-
maal erg verouderd aan. Het ontbreekt de laatste decennia niet aan studies waar-
in juist de culturele en wetenschappelijke rijkdom van de Middeleeuwen belicht
wordt en waarin middeleeuwse persoonlijkheden als sterke individuen worden
getekend.
Ook Burckhardts andere stelling, namelijk dat de Renaissance het begin van de
moderne tijd zou wezen, is niet onaangevochten gebleven. Aan de dominantie
van het christelijk geloof op het denken heeft niet de Reformatie maar pas de
Verlichting een einde gemaakt. Of, om een ander voorbeeld to noemen, de ont-
dekking van het perspectief dat tot grotere natuurgetrouwheid leidde, is nauwe-
lijks het begin van moderniteit to noemen wanneer de moderne kunst nu juist
totaal afscheid neemt van nabootsing van de werkelijkheid.

Er is nog een andersoortig probleem met betrekking tot de Renaissance dat
even besproken moet worden, en dat betreft de afbakening in de tijd. Door heel
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Europa heen treft men de gedachte van een nieuw begin aan, en wel, zoals uit
de citaten die ik eerder gaf, in verband met de kunsten en letteren, op basis van
de herontdekking van de klassieke Oudheid. Maar in Italie klinken die geluiden
al op in de veertiende eeuw, terwijl men bij ons in het Noorden de Renaissance
in de zestiende, ja zelfs de zeventiende eeuw plaatst. Dat heeft veel to maken
met het gegeven dat de ontwikkeling die in Italie begon, eenvoudig tijd nodig
had om zich naar het Noorden uit to breiden.

Maar al dit soort moeilijkheden is toch geen reden om de term op to geven. Het
is ermee als met zoveel begrippen uit de geesteswetenschappen: op het moment
dat men ze precies wil gaan definieren, komen er problemen, maar toch weet
iedereen wel zo'n beetje waar het over gaat en als kapstokterm houden ze hun
nut. In het meest recente handboek over de geschiedenis in de periode 1400 tot
1600 geeft men bijvoorbeeld aan dat de term `Renaissance' bruikbaar is om de
stedelijke, geletterde en klassiek-georienteerde leken-cultuur van de vroeg-
moderne tijd aan to duiden. Het gaat dus om een elite-cultuur. Recent is trou-
wens ook de vraag gesteld in hoeverre dan weer de helft van die elite, to weten
het vrouwelijk deel ervan, aan de Renaissance deel had. Op die vraag kom ik
aan het eind nog terug.

Betekenis van de kiassieken; Petrarca

Centraal in de cultuur van Renaissance en Humanisme staat de hernieuwde aan-
dacht voor de klassieke cultuur, Die Wiedererweckungdes Altertums. Als eerste
model treedt op Francesco Petrarca, dichter, geleerde en moraalfilosoof (1304-
1374). Hij staat dus helemaal aan het begin van de periode. Zijn bewondering
voor de klassieken is enorm, hij verzamelt oude codices met teksten, en zelfs als
hij die niet kan lezen - hij kende geen Grieks - dan nog koestert hij ze met
eerbied. Maar die eerbied kent grenzen en die liggen daar waar de klassieke op-
vattingen met zijn eigen, christelijke moraal botsen. Zijn lievelingsauteur is
Cicero. Hij bewondert diens prachtige, zuivere taal en al in zijn jonge jaren
ontzegde hij zich van alles om maar teksten van hem to verzamelen. Maar ook
Cicero stelt hem later in zijn leven hevig teleur. Die blijkt het contemplatieve
leven van de geest toch to verwerpen voor het actieve politieke leven. Hier
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botsen twee idealen: dat van de vrome geleerde Petrarca wiens hoogste streven
toch is de weg naar God to vinden en de eerzuchtige advocaat-politicus Cicero.
Petrarca verwijt dat zijn held, en hij doet dat heel tekenend door hem echt een
brief to schrijven waarin hij zijn diepe teleurstelling uitspreekt. `Luistert u naar
deze klacht, onder tranen, van iemand die u zeer bemint', zo schrijft hij, en
verderop: `ik treur om uw lot en voel schaamte en medelijden over uw fouten.
Hoe kunt u anderen tot de deugd oproepen als u niet naar uzelf luistert? Maar
ach, ieder verwijt is vergeefs. Vaarwel in eeuwigheid, mijn Cicero, Aeternum
vale, mi Cicero.' En de dagtekening luidt: `Uit de wereld van de levenden, aan
de rechteroever van de Adige, in Verona, 16 juni van het jaar 1345 sinds de ge-
boorte van die God die je nooit gekend hebt.'

Erasmus, christenhumanist

Die dagtekening betekent ook de ten diepste onpasseerbare grens tussen christen
en heiden. Of toch niet helemaal onpasseerbaar? Om die vraag to beantwoorden
kunnen we een tekst bekijken van de anderhalve eeuw later levende Erasmus
(1469-1536) die toch een andere suggestie wekt.
In zijn `Convivium religiosum' [vrome tafelgesprekken], een onderdeel van zijn
boek Colloquia [Gesprekken] (1518; veel latere, steeds uitgebreide drukken)
voeren de gasten een gesprek over de waarde van sommige klassieke filosofen.
Het meest bewonderen ze Cicero. Die heeft over leven en dood dingen gezegd
die voor een christen wel een voorbeeld zouden moeten zijn. Men kan niet
anders denken dan dat zulke uitspraken goddelijk geYnspireerd zijn en iemand
merkt dan op: `Misschien laat Christus zijn Geest we] meer invloed hebben dan
wij willen toegeven. Er zijn velen opgenomen in de gemeenschap der heiligen
die bij ons niet op de kalender staan.' Natuurlijk, de autoriteit van de Bijbel is
absoluut, maar kennelijk zijn er ook buiten de Bijbel sporen van het goddelijke
woord to vinden, zo meent Erasmus. Ook under de antieken waren mensen van
hoge godsvrucht, ook al wisten ze niet precies waar ze de ware God moesten
zoeken.
Wat had Cicero nu gezegd dat zoveel bewondering afdwong? Hij had aangege-
ven dat hij zijn leven zo goed mogelijk had doorgebracht en dat hij ook niet
bang was voor de dood. `Ik verlaat dit leven dus zoals men een gastvrije woning
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verlaat, en niet zijn huis. Want de natuur heeft ons een herberg gegeven om er
tijdelijk to vertoeven, en niet om er to wonen. Zalig zal de dag zijn dat ik zal
heengaan, naar dat gezelschap waar de zielen bijeen zijn, en dat ik deze chao-
tische wereld kan verlaten.'
Alle gesprekspartners vinden het mooi, maar een van hen heeft toch kritiek. Er
klinkt iets van overmoed door, een zekere zelfingenomenheid, en daar moet een
christen voor oppassen. Nog beter heeft dus volgens hem Socrates gesproken
toen die, vlak voor het innemen van de gifbeker, zei: Of God zal goedkeuren
wat ik allemaal gedaan heb, weet ik niet, maar ik heb wel mijn best gedaan hem
niet to mishagen. Ik heb goede hoop dat hij mijn goede bedoelingen voor lief
wil nemen' (...)
Ene Nephalius zegt dan: `Zulke gevoelens zijn wonderlijk bij iemand die Christus
en de Bijbel niet kende. Als ik dus zoiets lees over zulke mannen, kan ik het
nauwelijks helpen of ik moet zeggen: Heilige Socrates, bid voor ons!'
Eerst werd in het colloquium dus al voorzichtig aangekondigd dat er heiligen
bestaan hebben die niet op onze kalender staan, en nu wordt er een met zoveel
woorden aangeroepen: Sancte Socrates, ora pro nobis.
Er is wel verondersteld dat Erasmus hier profaneert, maar dat lijkt mij volstrekt
onjuist. Het is hem diepe ernst. Aan zijn diep-christelijke overtuiging kan door
niemand getwijfeld worden. Hij heeft zijn leven voor een groot deel besteed aan
de studie van de Bijbel, de kerkvaders en vooral ook aan de opvoeding van de
christenmens. Maar zijn Christendom is niet dogmatisch maar ethisch gekleurd,
en als hij mensen tegenkomt die vroom, met respect voor het goddelijke en met
innerlijke goedheid leven, herkent hij ze als broeders. Als hij dan denkt aan een
van die helden van de geest - de wijze, bescheiden Socrates -, dan komt het
hem bijna op de lippen: Heilige Socrates - bijna, want Nephalius zegt: ik kan
me er haast niet van weerhouden. `Haast niet', dat betekent natuurlijk toch
`niet'. Erasmus scheert langs de rand van wat kan. Maar hier bereikt hij heel
even het grote ideaal van de christenhumanist die hij was: de eenheid van klas-
sieken en Christendom.

Machiavelli

Uit ongeveer dezelfde tijd als het colloquium van Erasmus dateert een ander ge-
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tuigenis over de relatie tot de klassieken en daarin klinkt weer een heel ander
geluid, een brief van Machiavelli. Machiavelli (1469-1527) is iemand die op een
bepaalde manier de renaissancemens bij uitstek zou kunnen heten, helemaal ge-
richt op het actieve politieke leven in de stad-staat Florence; maar ook een
renaissancemens in zijn onbevangen omgang met de klassieken. In de bedoelde
beroemde brief, gedateerd op 10 december 1513, schrijft hij aan een vriend hoe
hij zijn dagen doorbrengt. Hij verkeert dan in ballingschap, omdat de Republiek
van Florence, die hij als kanselier had gediend, nu weer onder de macht van de
dynastie van de Medici is gebracht. Hij heeft dus vrij en leeft als een hereboer,
prettig maar betrekkelijk doelloos. 's Ochtends vangt hij vogeltjes en houdt hij
toezicht op het houthakken, 's middags zit hij heerlijk bij een bron to lezen,
Dante of Petrarca, of de klassieke liefdesdichters Tibullus en Ovidius. Dan gaat
hij een praatje maken met de dorpelingen, maar dan, na het avondeten en een
bezoek aan de dorpskroeg, begint het hoogtepunt van de dag:

Als de avond valt, ga ik weer naar huis en ga mijn studeerkamer binnen;
bij de deur doe ik mijn daagse kleren, die met modder en stof overdekt
zijn, uit en trek dan hoofse kledij aan.
Zo passend gekleed treed ik de hoven van de antieke mensen binnen. Ze
ontvangen me vriendelijk en dan eet ik van hun geestelijke voedsel dat
echt voor mij het ware is, en waarvoor ik in de wieg gelegd ben. Ik
praat graag met ze en vraag ze waarom ze doen wat ze doen. Zij ant-
woorden mij dan heel vriendelijk. Vier uur lang verveel ik me dan niet,

vergeet ik al mijn problemen, ben niet bang voor armoede of dood. Ik
geef me helemaal aan hen over. En omdat Dante zegt dat er geen kennis
wordt gegenereerd wanneer we aIleen luisteren maar niet onthouden, heb

ik alles uit deze gesprekken opgetekend; dat heeft me nut gebracht en
ik heb er en boekje van gemaakt Over vorstendommen waar ik zo diep
mogelijke beschouwingen geef over dat onderwerp: wat een vorstendom

is, wat voor soorten er bestaan, hoe men ze wint, houdt en verliest.

Het resultaat van die gesprekken met de Ouden is dus onder andere zijn be-
roemd geworden boek dat een klein beetje anders is gaan heten: Il principe [de

I
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vorst], postuum gepubliceerd in 1532. Dat boek heeft geen goede naam, althans
als bet om ethiek gaat. Er is geen spoor van christelijke moraal in to vinden.
Maar dat was ook helemaal de bedoeling niet. Machiavelli is er niet op uit de
ideale vorst to beschrijven, maar to onderzoeken hoe een stabiele staat er zou
moeten uitzien. Het gaat hem niet om voorschriften maar om waarheden: hoe
zitten mensen werkelijk - niet idealiter - in elkaar, als individuen maar ook als
collectief. Zijn actieve leven lang was hij republikein geweest, maar dat ver-
hindert hem niet koel-analytisch uiteen to zetten hoe een alleenheerser die de
macht aan zich getrokken heeft - in zijn ogen dus een vijand van de repu-
bliek - die macht kan behouden en zich tegen vijanden van binnen en van bui-
ten kan beschermen.
Zoals gezegd, Machiavelli heeft zijn wijsheid over bet onderwerp vooral ont-
leend uit wat hij daarover bij klassieke auteurs kon vinden en de basis van I1
principe is een uitgebreid commentaar op de Romeinse geschiedschrijverLivius,
die zoveel politieke wijsheid in zijn werk had neergelegd.

Zulke vignetjes, Petrarca die aan Cicero (en trouwens ook wel aan andere klas-
sieke auteurs) een brief schrijft, en Machiavelli die zich netjes aankleedt om met
de klassieken to gaan converseren, zijn symbolen. Met zo'n respect, maar ook
met zo'n vertrouwelijkheid werden de oude auteurs tegemoetgetreden. Maar ook
bet verschil tussen Petrarca en Erasmus enerzijds en Machiavelli aan de andere
kant is veelzeggend. Petrarca en Erasmus benaderen de antieke schrijvers ten-
slotte toch vanuit hun christelijke vooronderstellingen, Machiavelli daarentegen
ziet ze als mededenkers die hem, los van de moraal, veel to bieden hebben. Hij
leert van hen en zet hun gedachten in een eigen studie om, een studie die trou-
wens ook heel veel to danken heeft aan zijn eigen ervaringen in zijn eigen tijd.
Zou Machiavelli zijn boek eigenlijk ook hebben kunnen schrijven zonder klas-
sieke modellen, zou je je zelfs kunnen afvragen. Zo'n vraag is niet to beant-
woorden, maar een feit is bet dat de relatie met de klassieken in de loop van de
tijd principieel verandert.

Op zoek naar de klassieke auteurs

Om dat toe to lichten, schets ik eerst globaal de enorme ontdekkingen die op bet
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gebied van de kennis van de Oudheid in de periode van de Renaissance zijn ge-
daan. De klassieke teksten waren in de Middeleeuwen bedreigd geweest. Grieks
werd nauwelijks meer gelezen, maar bleef bewaard in het Byzantijnse rijk. In de
Renaissance doceerden geleerden uit Constantinopel het Grieks in Italie. Vlak
voor de verovering van Constantinopel door de Turken in 1453 lukte het nog
een groot aantal manuscripten uit de stad to redden.
In de eerste eeuwen van het Christendom werden de klassieke teksten met ge-
mengde gevoelens bekeken: enerzijds kon men geen afscheid nemen van de cul-
tuur waarin men zelf geheel en al was opgevoed, anderzijds was men buitenge-
woon kritisch tegenover de religieuze en ethische waarden van die heidense
teksten. Niet iedereen was dus geneigd om alles to bewaren. Bovendien was er
de dreiging van oorlog: de legers van de volksverhuizingen hebben veel ver-
nield. Hoe kritisch men ook tegenover de oude cultuur stond, tenslotte hebben
tal van manuscripten toch een veilig onderdak gevonden in kloosters, waar ze,
zoals een moderne onderzoeker dat opmerkt, `meer geduld dan gewenst waren'.
Voor de Renaissance zou men vervolgens een snort tegenstelling kunnen con-
strueren tussen stedelijke ondernemingslust en de contemplatieve passiviteit van
de kloosterbewoners. Er werd veel geld verdiend, men wilde zijn kapitaal ook in
cultuur investeren en had dus geld over voor het opzoeken en kopen van manus-
cripten van verloren geraakte auteurs. Codices werden statussymbolen. Er wer-
den ware ontdekkingsreizen ondernomen naar verafgelegen kloosters, waar men
hoopte nog wat to kunnen vinden. Dit hield dus ook in dat de schatten van de
Oudheid uit een geestelijkencultuur werden overgebracht naar een lekenwereld.
Maar al heel snel nam ook de top van de hierarchie van de kerk deel aan de
humanistische cultuur en ook kardinalen werden ijverige bibliofielen.
Een van de grote boekenspeurders was Poggio Bracciolini. Hij ondernam niet
minder dan vier bibliotheeksreizen. In Sankt Gallen bijvoorbeeld vond hij een
Quintilianus, schrijver van een beroemde retorica, `als het ware in doodskleren,
met een vuile baard en een hoofd vol stof.' Een zeer verwaarloosd boek dus.
Zulke verhalen gaven voedsel aan de gedachte dat de middeleeuwers maar slor-
dig met hun schatten waren omgesprongen, een gedachte die zeker in zijn alge-
meenheid onjuist is.

68



Renaissance

Humanisten

Er ontstond, zo kan men zonder veel overdrijving stellen, een geheel nieuwe
beroepsgroep die zich met de studie van de Oudheid bezig hield, en dan wel
speciaal met wat men noemde de studia humanitatis, de humaniora, to weten
litera-tuur, filosofie en geschiedenis. Iemand die zich daarmee bezig hield,
heette een humanista. Hij had een taak als docent voor de jeugd, maar werkte
ook aan de vorstelijke en pauselijke hoven. Hij entte zijn stijl op die van de
klassieken, Cicero voorop, en gaf daarmee de genadeslag aan het middeleeuwse,
scholas-tieke Latijn. Paradoxaal genoeg werd vanaf dat moment het Latijn in
principe een dode taal, vastgeklonken aan de bestaande modellen. Erasmus
maakte zich vrolijk over Italiaanse kerkelijke auteurs die God noodgedwongen
Jupiter Tonans moeten noemen, omdat het ciceroniaanse Latijn nu eenmaal de
Drieeen-heid niet kan verwoorden!
Men droeg ook de sociale en ethische waarden van de Oudheid uit. Vooral
Cicero werd de grote leermeester: niemand als hij had over zoveel moraalfilo-
sofische onderwerpen zijn licht laten schijnen: over vriendschap, staatsplicht,
ouderdom en politiek. Ook Plato werd herontdekt. Marsilio Ficino vertaalde en
becommentarieerde zijn werk, en vooral de platoonse idealistische liefdes-
filosofie dringt diep door, ook in de literatuur. In de politiek neemt men kennis
van de politiek-historische geschriften van Livius en Tacitus. In de literatuur
leert men Aristoteles' Poetica kennen en daarmee de kenmerken van de Griekse
tragedie. Nog Vondel zal zijn treurspelen naar deze theorie trachten to model-
leren.

Natuurwetenschappen

En dan zijn er tenslotte ook nog de natuurwetenschappen: biologie, geografie,
medicijnen, met als grote namen bijvoorbeeld Galenus, de grondlegger van de
medische wetenschap, of de geograaf Ptolemaeus.
Maar in verband met dat laatste gebied beginnen ook de problemen. Enerzijds
ging men, net zoals dat bij de humaniora het geval was, ook bij deze klassieke
auteurs op het gebied van de natuurwetenschappen en medicijnen naar de bron-
nen, ad fontes. Men wilde weer lezen wat Galenus of Ptolemaeus nu echt ge-
schreven hadden. Anderzijds werden deze oude auteurs op deze manier opnieuw

69



m

W

f
k;

 c
ad

/

co k

W

A
w

ax
ak

f'M
f.

'3
Sh

l.



Renaissance

autoriteiten die eigenlijk niet to verbeteren zouden zijn - een conservatieve
trend dus. Tegen die conservatieve trend in zouden late-renaissance-onderzoe-
kers modern, empirisch onderzoek gesteld hebben.
In zijn mooie boek New Worlds, Ancient Texts uit 1992 vertelt Anthony Grafton
een prachtige anecdote om dit to demonstreren. De Jezuiet Jose de Acosta be-
schrijft in zijn boek over Zuid-Amerika (1590, Ndl. vert. 1598) wat er met hem
gebeurde toen hij de equator passeerde:

Omdat ik gelezen had wat de dichters en filosofen over de `hete zone'
- het stuk tussen de keerkringen - schrijven, dacht ik dat ik de hevige
hitte bij de equator niet zou kunnen verdragen, maar dat pakte anders
uit. Want toen ik eroverheen voer, met de zon hoog aan de hemel, was
het zo koud dat ik in de zon moest gaan zitten om het warm to krijgen.
Wat kon ik toen anders dan lachen om Aristoteles' Meteorologica en
zijn natuurfilosofie? Want op de plaats waar volgens zijn theorieen alles
verschroeid moest zijn van de hitte, hadden mijn vrienden en ik het
koud.

Met dat gelach werd als het ware afscheid genomen van de klassieke autoriteit
Aristoteles, en dat heeft dan direct to maken met een van de belangrijkste as-
pecten van de Renaissance, de ontdekkingsreizen. Burckhardt gaf dat onderwerp
al een plaats in zijn hoofdstuk `Die Entdeckung der Welt and des Menschen'.
Tot die ontdekkingen behoren natuurlijk de reizen van Columbus (1492) naar
Amerika en Vasco da Gama naar Indie (1498), maar ook de reizen in een wat
figuurlijker zin van Copernicus en later Galileo, die het wereldbeeld op zijn
kop zetten: de aarde was niet het centrum van de kosmos maar een klein onder-
deeltje ervan. Tot die reizen zou men ook met een beetje goede wil kunnen
rekenen de studie van de Zuid-Nederlandse arts met zijn Latijnse naam Andreas
Vesalius, De humani corporisfabrica [over de bouw van het menselijk lichaam]
(zie ajbeelding 1). Dat boek verscheen in 1543, in hetzelfde jaar dat ook
Copernicus zijn De revolutionibus orbium coelestium [over de omwenteling der
hemellichamen] publiceerde.
Het is vaak zo voorgesteld alsof hier intellectuele revolutionairen aan het werk
waren. In Amerika en Indie waren mensen en dingen to zien die totaal buiten
het gezichtsveld van de klassieken vielen en daarmee werd twijfel gezaaid aan
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de alomvattendheid van de klassieke kennis. Acosta lachte Aristoteles weg,
Copernicus zou met een slag het traditionele denken op basis van Ptolemaeus
opzij hebben gezet, Vesalius zou voor het eerst sectie op het menselijk lichaam
hebben uitgevoerd en gekeken hebben wat daar nu werkelijk to zien was.
De autoriteit van de klassieken heeft afgedaan, en dan haalt men vaak een mooie
paradox van de Engelse natuurfilosoof Francis Bacon aan: antiquitas seculi
iuventus mundi [de Oudheid is de jeugd van de wereld]. Zij begonnen toen nog
maar met kennis verwerven, en wij zijn nu al veel verder, zo is de gedachten-
gang.

De kracht van de traditie

De werkelijkheid is als altijd toch weer aanzienlijk genuanceerder dan dit beeld.
Neem Vesalius. Hij opende inderdaad als eerste anatoom het menselijk lichaam
en keek; wat er dan gebeurt wordt heel mooi beschreven door J.H. van den Berg
in zijn studie Het menselyk lichaam. Vesalius kijkt, en ziet toch nog vaak wat
hij volgens Galenus moet zien. Op een van de platen van het werk heeft de
menselijke lever vijf kwabben - Vesalius moet toch gezien hebben dat het er
maar twee waren? Maar Galenus telde er vijf en daarom zag Vesalius er ook
vijf. En dan is er het mooie geval van het harttussenschot. Volgens de leer van
Galenus moet er een opening zijn tussen de linker- en de rechterkant van het
hart, waardoor het bloed zou kunnen stromen - die opening is er in feite niet.
Van den Berg schrijft:

[Vesalius] laat merken het harttussenschot nauwkeurig onderzocht to
hebben. Porien of kanalen kon hij niet vinden, de uitroep evenwel dat
Galenus zich deerlijk vergiste ontbreekt; in plaats daarvan vindt
de verbaasde lezer een lofwoord op de Schepper, die de verbindende
buizen zo fijn wist to maken, dat niemand ze zien kan, terwijl ze
een vlotte doorgang alleszins garanderen. `Geen enkele der groefjes',
schrijft Vesalius, `dringt van de rechter kamer door tot de linker, ik heb
geen doorgang kunnen vinden; wij dienen het vernuft to loven van de
grote bouwmeester, die maakte dat het bloed van rechts naar links
zweet, door openingen die aan het oog ontsnappen.'
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Liever dan Galenus niet to geloven, prijst Vesalius, een anatoom toch, de
Schepper om niet-aanwezige openingen!

Maar interessanter zijn eigenlijk de gevallen waar men de klassieke autoriteiten
tegen elkaar moest afwegen. Dan blijkt namelijk dat er niet een autoriteit bestaat
maar dat er verschillende zijn, allemaal beroemd, allemaal klassiek maar toch
onderling van mening verschillend. Daar ziet de at genoemde Grafton een oor-
zaak van de vernieuwing die misschien wel belangrijker is dan de empirie. Men
blijft het nieuwe heel lang zien door oude brillen, maar wat to doen wanneer de
brillen zo verschillend gekleurd blijken to zijn? Dan moet men autoriteiten tegen
elkaar gaan afwegen en zelf werkelijk positie gaan kiezen.
Hier gaat een andere befaamde ontdekking van de renaissanceperiode een rol
spelen, de uitvinding van de boekdrukkunst. Die heeft het immers veel en veel
gemakkelijker gemaakt voor geleerden om teksten met elkaar to vergelijken.
Iedereen kon thuis een bibliotheekje opbouwen en zelf de autoriteiten gaan be-
studeren en vergelijken. En zo gebeurde het ook. Zelfs de anecdote van Acosta
heeft een andere strekking. Want als hij uitgelachen is over Aristoteles, beroept
hij zich gauw op een andere klassieke autoriteit: Ptolemaeus wist dat er wel
degelijk bewoonbare streken waxen tussen de keerkringen.
Zo was het met Copernicus ook: wel haalde hij het wereldbeeld van Ptolemaeus
omver, maar op zijn beurt kon hij zich beroepen op een andere klassieke auteur
die ook at beweerd had dat de aarde om de zon draaide.
Zo blijkt de beweging naar de klassieke bronnen terug langs een omweg toch de
beweging vooruit mogelijk to hebben gemaakt. Pas toen de teksten goed be-
schikbaar waren, kon men gaan vergelijken, en ook verschillen gaan opmerken.

Ontdekking van het ik; Montaigne

Behalve de `Entdeckung der Welt' zette Burckhardt ook de `Entwicklung des
Individuums' centraal. Hij bedoelt daarmee onder meer dat de mens zichzelf in
de Renaissance als individu, als persoonlijkheid gaat kennen. Over de vraag of
dat waar is, kan men alweer twisten. Een vroege autobiografie met grote aan-
dacht voor de eigen ziel stamt uit de christelijke Oudheid: de Confessiones van
de kerkvader Augustinus. De christelijke praktijk van zelfonderzoek voor God,
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de vraag naar de echtheid van schuldgevoel en berouw, sturen in de richting van
een analyse van de eigen persoonlijkheid.
Maar toch, het lijkt onmiskenbaar dat er in de Renaissance op dit gebied toch
iets nieuws ontstaat. Dit is toch de periode van de diepgaande psychologische
portretten, zoals Holbein die van Erasmus, of Titiaan van paus Paulus III met
zijn nepoten heeft gemaakt. En daarnaast bestaat er ook een zelfportret in proza
dat een unieke blik op een individu geeft: Montaigne's Essays. In het `Aan de
Iezer' voor de eerste editie van 1580 staat het duidelijk: `Dit boek, lezer, is
geloofwaardig (...) Ik wil dat men mij ziet op mijn manier, eenvoudig en na-
tuurlijk en gewoon, zonder gezochtheid en gekunsteldheid, want ik schilder me-
zelf. C'est moy que je peins'.
Ik zou even de vergelijking met Machiavelli willen trekken. Hij schetste niet een
ideale heerser, maar gewoon een vorst die zich moet weten to redden in feite-
lijke situaties. Zo schetst ook Montaigne geen ideaal-ik en zelfs geen ik-voor-
God, maar een aards ik, een mens zoals hij nu eenmaal is. Het is een onderwerp
dat voor hem onuitputtelijk is: `anderen kijken graag om zich heen, ik kijk naar
binnen, ik heb alleen maar met mezelf to maken, houd mezelf in de gaten, proef
mezelf.' Dat staat in Essai 11, 17 over zelfingenomenheid. Steeds maar weer in
dat stuk neemt Montaigne zichzelf als voorbeeld, en er blijkt dat hij over grote
zelfkennis beschikt. Hij vindt zichzelf maar een doorsnee mens, echter met dit
opvallende trekje dat hij dat nu juist inziet. Hij is ook maar saai. Het lukt hem
nooit amusant to zijn in gezelschap: het beste verhaal wordt onder zijn handen
kleurloos. Verder heeft hij een geheugen als een zeef. Hij spreekt Frans met een
accent, en wanneer hij voorleest, boeit het niemand. Hij is een beetje kleiner dan
normaal en dat is heel vervelend, zegt hij, als het je bijvoorbeeld overkomt dat
je tussen je personeel staat en een bezoeker dan aan je vraagt waar je meester is.
Maar, hij heeft wel een grote waarheidsliefde en een afkeer van huichelen en
vleien. Wat de lezer ook van dit zelfportret mag denken, het is in elk geval echt.

Welnu, dit boek is uniek. Het is volop een renaissanceboek, ook in die zin dat
Montaigne's overpeinzingen vaak hun oorsprong vinden in zijn klassieke lec-
tuur. Zijn geheugen mag dan volgens hemzelf uiterst gebrekkig zijn, het was
toch goed genoeg om hem steeds aan een passend citaat to helpen. Maar vooral
is het uniek om die voortdurende jacht op het eigen ik, soms min of meer sys-
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tematisch, soms toevallig. En uitgaande van die ene Montaigne creeert hij ten-
slotte toch een beeld van een modern mens, voor ons alien op de een of andere
manier herkenbaar: `mon semblable, mon frere'.

Ik gebruik dat citaat van Baudelaire vanwege dat `mon frere'; want het is wel
duidelijk het beeld, niet zoals ik net iets to mooi schreef van een mens maar van
een man, en dus ook bij uitbreiding van mannen, bedoeld om gelezen to worden
door mannen.

Hebben vrouwen een Renaissance?

Wat vindt Montaigne eigenlijk van vrouwen? Ineens wordt hij dan - helaas -
minder sympathiek. Hij schrijft er bijvoorbeeld over in zijn essay `drie vormen
van omgang' (111,3), waarin hij aangeeft met wat voor mensen hij het liefst ver-
keert. Daar horen pedante geleerden bepaald niet bij. Die geleerden hebben kans
gezien zich bij de vrouwen in to dringen. Ineens gaan die ook heel gezocht spre-
ken. Wat dom van ze dat ze zich zo laten opjagen. `Ze zijn het schoonste dat er
op de wereld is. (...) Wat willen ze meer dan bemind en bewonderd to worden?
Ze hebben genoeg en weten genoeg om dat to bereiken. Alles wat daarvoor no-
dig is, is dat de kwaliteiten die ze bezitten een beetje gestimuleerd en opgepoetst
worden. Maar als ik ze bezig zie met retorica, rechten, logica en dergelijke
ijdele en voor hen nutteloze onzin, dan vrees ik dat de mannen die hen daartoe
aanzetten dat alleen doen om ze zo to kunnen manipuleren. Voor de dames is
het genoeg - en daar hebben ze ons niet voor nodig - dat ze vrolijkheid,
strengheid en zachtheid in hun ogen kunnen leggen, dat kunnen kruiden met een
beetje strakheid, aarzeling of vriendelijkheid en dat ze zonder tolk willen
begrijpen wat er als men ze het hof maakt, tegen hen gezegd wordt'. Op dit
punt wijkt Montaigne niet of van zijn gemiddelde tijdgenoot. Vrouwen zijn een
sieraad van de samenleving en precies dat, een sieraad. Alweer past hier ove-
rigens - ten overvloede - de waarschuwing dat het hier uitsluitend om vrouwen
in de hogere kringen gaat. Burckhardt was op dit punt positiever. Volgens hem
kregen meisjes dezelfde humanistische opvoeding als jongens: vorsten-dochters
konden, zo weet hij to vertellen, Latijnse redevoeringen en gedichten schrijven.
Ook in de volkstaal schreven vrouwen poezie. `Von einer aparten, bewussten
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Emanzipation ist gar nicht die Rede, weil sich die Sache von selber verstand'
(410-411). Maar Burckhardt zag de zaken toch wel iets to mooi. Een andere
visie op basis van ander materiaal geeft Lisa Jardine. Er bestaat een brief van de
bekende humanist Leonardo Bruni waarin hij het ideaal uiteenzet: hoewel de
schone kunsten passend zijn voor een vrouw - net zo goed een tijdverdrijf als
spinnen of borduren - toch kunnen ze zich beter niet met gevorderde of specia-
listische wetenschap bezighouden. Al die technische details van de logica of de
retorica - wat moesten die in vrouwenhoofden wanneer ze er toch nooit in de
praktijk van politiek en rechtszaal gebruik van zouden maken? Ook bier dus die
sieraadgedachte. Een bekende vrouwelijke geleerde uit Verona kreeg een lading
vuil over zich uitgestort vanwege haar vermeende onkuisheid - onder het aan-
halen van het spreekwoord: nulla eloquens casta [een welsprekende vrouw kan
niet kuis zijn]. Wat een vreemde gedachtensprong lijkt dat. Nu, bij onze eigen
vader Cats komt die - zij het omgekeerd geformuleerd en goed bedoeld - ook
voor. Anna Roemers dochter Visscher dient hem als bewijs voor de stelling dat:
`een maagd kan eerbaar zijn en met to min geleerd' (opdracht Maagdenplicht).
En wat moest die `geleerde maagd' dan met haar kennis doen volgens Cats? Ze
moet jonge maagden vertellen:

hoe een maagd haar dragen moet in 't minnen
En waar de laatste paal van eer en schaamte staat,
Waarover nimmermeer een zedig hart en gaat.

Al die geleerdheid leidt toch maar weer naar dat ene doel: de vrouwelijke
grenzen kennen.
De gedachte hierachter is dat de hoogste virtus, deugd, van een vrouw de
kuisheid is, zoals dapperheid die van een man. Kuisheid nu is een deugd die
leidt tot een thuiszittend leven, tot afgewendheid van de wereld, tot beschei-
denheid en gehoorzaamheid. Een vrouw die geleerd wil zijn, wendt zich daaren-
tegen naar buiten, zoekt contact, zoekt de openbaarheid. Dan is de onkuisheid
niet ver weg. Wanneer Bruni en andere vrouwen een goede opvoeding heus wel
gunnen, dan gaat het om een opvoeding tot sieraad: een opvoeding die haar in
staat stelt thuis op een hoogstaande manier aan de conversatie mee to doen, en
ook om thuis het hare bij to dragen aan de opvoeding van de kinderen. Maar
een optreden buiten is volstrekt niet aan de orde: Bruni zei dat ook uitdruk-
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kelijk. Wat moet ze met al die retorica en logica: ze komt toch niet op het
forum, in het openbaar.
In een bekend geworden artikel stelt Joan Kelly-Gadol de vraag Did women
have a Renaissance en ze komt op een negatief antwoord uit: bijna integendeel.
In de nieuwe burgerlijke samenleving kwam juist het ideaal op van de vrouw
thuis. En een beetje vilein merkt ze op dat dat inderdaad een herleving van de
Griekse Oudheid betekende: ook in het nude Athene hadden vrouwen buiten de
deur niets to zoeken.
Is er dan werkelijk geen spoor van vooruitgang? Zo ver wil ik toch ook niet
gaan. Erasmus heeft naar mijn smaak in elk geval een opener blik dan de op dit
punt wel erg bekrompen Montaigne. Een van zijn Colloquia bestaat uit een ge-
sprek tussen een abt en een jonge vrouw. De abt vertegenwoordigt alles wat in
de geestelijkheid Erasmus' weerzin wekt: domheid, luiheid, gebrek aan studie-
zin. De jonge vrouw is kennelijk gemodelleerd naar de oudste dochter van zijn
vriend Thomas More, die al zijn vijf dochters een voortreffelijke opvoeding had
gegeven.
Als de abt bij Magdalia, een getrouwde vrouw uit de hogere burgerklasse, op
bezoek komt, heeft hij meteen kritiek op de inrichting van haar kamer, want wat
ziet hij? Een boekenkast!

Maar meneer de abt, u hebt toch wel eens boeken gezien bij dames

aan het hof?
Ja, maar die waren in het Frans. Hier zijn het Griekse en Latijnse!
Kan je dan alleen uit Franse boeken wijsheid leren? [Dat is al erg
ironisch, want boeken in de volkstaal zijn vooral uitgesponnen lief-

des- en avonturenromans.]
Nou nee, maar het is goed voor hofdames om iets to hebben om
hun vrije tijd meer door to komen. [Het bekende argument.]
Maar mogen dan alleen hofdames hun geest verruimen en daar ple-
zier aan beleven?
Nou, wijs worden en plezier hebben is niet hetzelfde. Het is niet
vrouwelijk om je hersens to gebruiken. Vrouwen moeten alleen aan

plezier denken.

De abt praat zich steeds meer vast: hijzelf komt al helemaal niet aan wijs
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worden toe want hij besteedt al zijn tijd aan nutteloze onzin en lezen gaat hem
ver boven de pet.
Dan vraagt Magdalia iets waarmee ze direct in het gezelschap van Petrarca en
Machiavelli komt:

- Waarom mag ik dan Been Latijn Ieren om dagelijks to kunnen spre-
ken met zovele auteurs die zo welsprekend, geleerd en wijs zijn?

Magdalia leest en studeert dus niet om een `sieraad' to zijn, maar om zelf deel
to hebben aan de klassieke wijsheid en om op niveau met haar geliefde auteurs
to kunnen omgaan. Haar man waardeert dat ook zeer in haar. Zij heeft trouwens
ook veel kennis nodig om haar huishouden en kinderen to besturen.
Tenslotte waarschuwt ze de abt: er zijn tegenwoordig in vele landen al vrouwen
die het tegen iedere man kunnen opnemen:

- Als je niet oppast, dan loopt het er nog op uit dat wij de leiding
gaan geven in de theologische seminaries, gaan preken en zelfs
jullie bisschopsmijters gaan dragen.

Dat is een ook voor Erasmus nauwelijks serieus to nemen toekomstbeeld - we
zijn trouwens nu ook nog maar zelden zover - maar dat neemt niet weg dat hij
de mogelijkheid toch even opent.
Misschien is de Renaissance ook op dit punt nog niet het begin van de moderni-
teit, maar kunnen we wel zeggen dat de weg ernaartoe met teksten als deze
opengelegd is.
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De Vroeg Moderne Tijd: 1500-1800
M.R. Prak

Inleiding

Zoals alle andere tijdvakken in de geschiedenis, is ook de Vroeg Moderne Tijd
geen duidelijk afgebakende periode. Het etiket `Vroeg Modern' is zelfs van
betrekkelijk recente datum. Volgens de indeling die vanaf de Renaissance in
zwang is, en daarom als `klassiek' to betitelen valt, begon de moderne tijd met
diezelfde Renaissance. Aan de Universiteit van Utrecht, toen nog Rijksuniver-
siteit genoemd, werden tot zo'n dertig jaar geleden de colleges voor de tijd na
de Middeleeuwen verzorgd onder verantwoordelijkheid van een hoogleraar. Het
programma kende vervolgens geruime tijd een onderscheid tussen de Nieuwe en
de Nieuwste Geschiedenis die omstreeks het jaar 1870 van elkaar gescheiden
werden.
Ook in het internationale spraakgebruik is de aanduiding `Vroeg Modem' be-
trekkelijk recent. De Engelsen kennen sedert enkele decennia hun early modern-
ists, de Duitsers spreken van Friihe Neuzeit, maar in Frankrijk begint Page
moderne toch nog altijd omstreeks 1500. Het equivalent, maar niet helemaal
dekkend, is daar de aanduiding ancien regime, een term die overigens in 1856
reeds werd gebezigd door de fameuze Toqueville, in zijn al even fameuze
L'ancien regime et la Revolution, waarin hij trachtte aan to tonen dat de Franse
Revolutie vooral een intensivering was geweest van ontwikkelingen die reeds
onder het nude bewind gaande waren geweest. .

Over dit einde van de Vroeg Moderne Tijd zijn de meeste historici het wel eens.
Behalve de Franse Revolutie van 1789 wordt ook vaak de min of meer gelijktij-
dige Industriele Revolutie als einddatum genoemd. Met de Vroeg Moderne Tijd
eindigt zo ook de pre-industriele samenleving zijn bestaan. Veel minder een-
stemmigheid is er over het begin. Doorgaans wordt Columbus' ontdekking van
Amerika in 1492 als scheiding tussen de Middeleeuwen en de Vroeg Moderne
Tijd aangehouden. Maar naarmate meer belang gehecht wordt aan fundamentele
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Tabel I
Geschatte bevolkingscijfers West- en Centraal-Europa, 1500-1980

(in miljoenen)

1500 1600 1700

Engeland 2,6 4,4 9,2

Nederland 1,0 1,5

Belgie 1,4 1,6

Frankrijk 16,4 19,0

Italie 10,5 13,1

Spanje 6,8 8,1

Europa 61,6 78,0

$ron: De Vries, European Urbanization, 36
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maatschappelijke veranderingen, wordt de neiging groter om de opkomst van de
Renaissance in Italie, product ook van een sterke economische en sociale evolutie,
als het einde van de Middeleeuwen en dus het begin van de Vroeg Moderne Tijd to
zien. Een helder demarkatiepunt vormt de grote pestepidemie van het midden van
de veertiende eeuw, dus omstreeks 1350. In het volgende betoog zal ik mij echter
goeddeels beperken tot de drie eeuwen tussen 1500 en 1800.
Iedere periodisering veronderstelt een bepaalde eenheid. De vraag die daarom in
rede gesteld mag worden is: waarin onderscheidde de Vroeg Moderne Tijd zich van

andere historische tijdvakken? Of anders geformuleerd: welke ontwikkelingen waren

kenmerkend voor deze periode in de geschiedenis van Europa? Ik zal in bet volgen-

de betogen dat zich in de Vroeg Moderne Tijd fundamentele veranderingen voltrok-

ken in de economische en sociale ordening van de Europese samenlevingen, in de
politieke organisatie van Europese staten en in het wereldbeeld van de Europeanen.

Deze veranderingen worden kortweg benoemd met drie termen, to weten handels-
kapitalisme, staatsvorming en Reformatie. Tezamen zorgden zij ervoor dat Europa
aan bet einde van de Vroeg Moderne Tijd al een heel eind gevorderd was op de
weg naar de samenleving die wij als hedendaags herkennen.

Handelskapitalisme

In 1500 was Europa weliswaar niet meer, zoals ten tijde van de schepping,
`woest en ledig', maar het kwam er heel wat dichter in de buurt dan tegen-
woordig. Tabel I maakt direct duidelijk waarom dat zo was. In 1500 werd
Europa slechts bevolkt door een zevende van het aantal mensen dat er nu woont.
In sommige gevallen is de groei zelfs nog aanzienlijk sterker, bijvoorbeeld in
Nederland - dat overigens als zodanig in 1500 nog niet bestond.
Het gevolg van de relatief geringe bevolkingsdichtheid was dat de natuur er
nog ruim baan kreeg. Grote streken waren zeer spaarzaam bevolkt. Zelfs in
Nederland werd het laatste oerbos, gelegen nabij Apeldoorn, pas aan het einde
van de negentiende eeuw gekapt. In de Vroeg Moderne Tijd kon men in Europa
nog beren vinden - in Zwitserland werd de laatste geschoten aan het begin van
deze eeuw. In tijden van voedselschaarste drongen wolven door tot de kernen
van menselijke bewoning. Een enkele keer werden ze zelfs nog in steden gesig-
naleerd.
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De onveiligheid werd verder niet weinig vergroot door de aanwezigheid van
allerlei menselijk gespuis. Reizigers werden overladen met goede raad. In La
guide des chemins de France, een reisgids uit 1553, wordt de toerist gewaar-
schuwd voor de uitvalswegen rond Parijs en voor de kust van de Middellandse
Zee, waar het niet pluis zou zijn. Hierbij dienen we ons overigens wel to
realiseren dat de ANWB deze streken nog steeds als gevaarlijk betitelen moet.
Geen geringe bijdrage aan het gevoel van verlatenheid dat de mensen in de
Vroeg Moderne Tijd regelmatig bekropen moet hebben, waren nog twee andere
factoren. Allereerst was het gedurende de nachten aardedonker, wanneer althans
de maan en sterren niet voor een beetje licht zorgden. Vooral op het platteland
was men dan buiten niet veilig. Een tweede factor was dat er juist van dat plat-
teland heel veel was in de Vroeg Moderne Tijd. Recente schattingen demonstre-
ren dat in 1500 ongeveer vijf procent van de Europeanen in een stad woonde.
Dat aantal was weliswaar verdubbeld in 1800, maar zelfs toen vormden de dor-
pelingen de overgrote meerderheid.
Een stad was bovendien enkele eeuwen geleden heel iets anders dan tegenwoor-
dig. De aangehaalde raming definieert een stad als een agglomoratie van min-
stens 10.000 mensen. Tegenwoordig zouden we dat een flink dorp vinden. Maar
in de Vroeg Moderne Tijd waren er duizenden steden die heel wat minder inwo-
ners telden dan 10.000. Zo kwam van de fameuze elf Friese steden er welgeteld
een boven die grens uit; dat was natuurlijk Leeuwarden. De kleinste, Sloten en
IJlst, hadden nog geen duizend ingezetenen! Utrecht had omstreeks 1500 waar-
schijnlijk iets meer dan 20.000 inwoners. Het was daarmee wel de grootste stad
op het grondgebied van het huidige Nederland. Den Bosch volgde op de voet.

Het feit dat het merendeel van de Europeanen op het platteland woonde, zegt
ook iets over de economische structuur van die tijd. Die was overwegend agra-
risch. Uiteraard woonden er ook smeden, schoenmakers en timmerlieden op het
platteland, maar de meeste plattelanders verdienden hun kost in de primaire
sector.
Op een wat andere manier bezien, kunnen we aan de lage urbanisatiecijfers ook
een ander inzicht ontlenen, namelijk dat het marktverkeer nog maar een lage
graad van ontwikkeling had bereikt. Zo'n uitspraak moet niet to absoluut ge-
nomen worden, en in vergelijking met de elfde eeuw was de toestand omstreeks
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1500 hoogst waarschijnlijk al weer een hele stap voorwaarts. Maar met die res-
tricties in het achterhoofd valt toch moeilijk in to zien dat bij zo'n geringe
verstedelijking een intensieve commercie mogelijk was. Steden zijn immers
knooppunten van economische betrekkingen en waar die steden ontbreken, kun-
nen dergelijke betrekkingen slechts moeizaam tot stand komen. De dorpen op
het platteland waren derhalve nog in grote mate zelfvoorzienend. Het grootste
deel van de agrarische productie, voedsel derhalve, werd ter plaatse geconsu-
meerd, door de boerengezinnen. Slechts kleine overschotten bereikten de markt.
Maar dat veranderde dus langzaam maar zeker. De toenemende verstedelijking
wijst al in de richting van een toenemende commercialisering van het econo-
misch leven. Die indruk wordt versterkt, wanneer we de blik niet langer richten
op het Europees gemiddelde, maar een klein aantal regio's in het vizier nemen.
Sommige daarvan waren namelijk al vroeg veel sterker verstedelijkt dan de
Europese cijfers aangeven. In Italie woonde in 1500 gemiddeld twaalf procent
van de mensen in een stad, in de Nederlanden bedroeg dit percentage zelfs bijna
twintig. Dit waren dan ook de twee kernregio's van de Vroegmodeme econo-
mie. Ze bedienden al in de Middeleeuwen respectievelijk Middellandse Zee
(Venetia, Genua) en Noord-Europa (Brugge, later Antwerpen). Het is geen toe-
val dat de Renaissance eerst in Italie en vervolgens in de Nederlanden doorbrak.
Deze twee kernregio's bleven de gehele Vroeg Moderne Tijd qua urbanisatie
toonaangevend, zoals uit Tabel 11 ook wel blijkt. Alleen Engeland kon zich bij
de kopgroep nestelen.

Ondanks hun geringe omvang speelden steden een cruciale rol in de verande-
ringsprocessen van de Vroeg Moderne Tijd. Nergens was dat duidelijker dan in
het economische en sociale vlak. Tussen 1500 maakten ze een ontwikkeling
door, die ingrijpende wijzigingen veroorzaakte in de gehele toenmalige wereld.
Dit was een gevolg van de dubbele expansie die de steden doorliep. In de eerste
plaats drongen de stedelijke economieen steeds dieper door in die grote, logge
plattelandssamenleving. In de tweede plaats expandeerden de steden buiten de
grenzen van Europa en veroverden stedelingen nieuwe markten over de gehele
wereld.
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Ta be] II
Percentage stedelingen op de gehele bevolking in West- en
Centraal-Europa, 1500-1980.

1500 1600 1700

Engeland 3,1 5,8

Nederland 15,8 24,3

Belgie 21,1 18,8

Frankrijk 4,2 5,9

Noord-Italie 15,1 16,6

Spanje 6,1 11,4

Europa 5,6 7,6

Bron: De Vries, European urbanization, 39.
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De eerstgenoemde vorm van expansie was het minst spectaculair maar zonder
meer het be langrij kst. Op uiteenlopende manieren transformeerden de steden het
omringende platteland. Alleen al door het blote feit dat ze groeiden, werden de
steden steeds aantrekkelijker - en belangrijker - als afzetmarkt voor agrarische
producten. Stedelingen verbouwden immers niet hun eigen voedsel en waren
voor de leverantie daarvan aangewezen op de agrariers. Als gevolg daarvan
commercialiseerdede voorheen overwegendop zelfverzorginggerichte landbouw.
Het gevolg hiervan was weer dat de sociale tegenstellingen in de dorpen zich
verscherpten. Het zou een misverstand zijn, to geloven dat de middeleeuwse
boerensamenleving werkelijk egalitair was. Maar het blijft een feit dat tijdens de
Vroeg Moderne Tijd de sociale tegenstellingen zich overal duidelijker gingen
aftekenen. Tabel 111, ontleend aan een gedetailleerde studie van het Engelse dorp
Terling, maakt dat zichtbaar. De gegevens daarin, die oorspronkelijk werden
verzameld ten behoeve van de belastingen, geven to kennen dat Terling tussen
1525 en 1671 flink groeide: het aantal huishoudens nam toe van 76 tot 122, dus
met zestig procent. Maar in so-ciale termen was de groei van het dorp zeer
eenzijdig. De klassen I, 11 en III veranderden hoegenaamd niet in deze honderd-
vijftig jaar. Vrijwel de gehele groei was geconcentreerd in de laagste klasse.
Terwijl het dorp in het begin van de zestiende eeuw nog een betrekkelijk gelijk-
matige spreiding van welstand kende, behoorde aan het einde van de zeventien-
de eeuw de helft van de bevolking tot de armen en arbeiders.

Steden trokken niet alleen producten aan, maar ook mensen. In de Vroeg
Moderne Tijd hadden steden to kampen met een heel hoog sterftecijfer. Om hun
bevolkingen op peil to houden - en nog meer om to groeien - waren ze aan-
gewezen op immigranten. Het is een veel voorkomend misverstand to denken
dat nog niet zo heel lang geleden de mensen werden geboren en stierven in het
zicht van een en dezelfde kerktoren. De mobiliteit was echter al in 1500
aanzienlijk en nam sedertdien nog verder toe. In zeventiende-eeuws Amsterdam
was een derde van de huwenden geboren Amsterdammer, een derde was afkom-
stig van elders in Nederland en een derde uit het buitenland. Dat zijn precies
dezelfde verhoudingen als nu! Amsterdam was misschien uitzonderlijk door
omvang en attractie voor migranten, maar het verschijnsel kwam beslist ook
elders voor.
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Tabel III
Inkomensverhoudingen in het Engelse dorp Terling in 1524/5 en 1671

1524/5:

Masse bezit
I £10-54

II £ 2- 8

III £2

IV
totaal

< £2

1671

haarden
I 6-20

II 3-5

111 2

IV
totaal

1

sociale positie aantal
gentry, grote boeren 9

yeomen, middelgrote pachters,
ambachtslieden 28

pachters, ambachtslieden 18

arbeiders, keuters 21

76

sociale positie aantal
gentry, grote boeren 10

yeomen, rijke ambachtslieden 29
pachters, ambachtslieden 21

vrije arbeiders, arme handwerkers 62

122

Bron: Keith Wrightson, David Levine, Poverty and Piety in an English
Village: Terling 1525-1700, New York 1979; 34-35.
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Behalve permanente migratie, bestond er ook nog eens een omvangrijke sei-
zoensmigratie. In het voorjaar werd Holland overstroomd door vreemdelingen,
veelal afkomstig uit de Duitse grensstreken, maar ook uit de Zuidelijke Neder-
landen (Belgie), Noord-Frankrijk en Scandinavia, die voor een paar maanden
kwamen profiteren van de ruime werkgelegenheid en de hoge lonen hier, alvo-
rens weer naar huis en haard terug to keren. Andere metropolen, zoals Londen,
Parijs, Madrid en de verstedelijkte Rijnvallei, trokken eveneens vele duizenden
tijdelijke gastarbeiders aan. Aangezien die trekarbeiders veelal van het platteland
kwamen, raakten op deze manier stedelijke en landelijke economieen weer ster-
ker met elkaar verbonden.
Het was echter geenszins uitsluitend een eenrichtingsverkeer naar de stad. Naar-
mate de markten zich uitbreidden, zagen kooplieden-ondememers nieuwe moge-
lijkheden voor winst, mogelijkheden die zij echter niet altijd ten volle konden
uitbuiten, zo meenden zij. De gilden, waarin veelal kleine producenten de meer-
derheid vormden, de beperkende bepalingen opgelegd door lokale overheden,
alsmede de opgedreven lonen in de stedelijke centra, vormden even zovele ver-
zwakkingen van de concurrentiepositie, in de perceptie van deze ondernemers.
Tegelijkertijd zagen zij op het platteland ruime arbeidsreservoirs, een enorm
potentieel van mensen die zich in leven trachtten to houden op een minimaal
boerenbedrijfje en zaten to springen om bijverdiensten, vooral in het slappe
seizoen. Die kans lieten de stedelijke ondememers zich niet ontgaan en op
steeds groter schaal lieten zij in de zeventiende en achttiende eeuw voor hun
rekening spinnen en weven in de dorpen. Een enkele ondememer kon wel hon-
derden, soms duizenden plattelanders voor zich laten werken. De fabriek was
uiteindelijk een logisch antwoord op de coordinatieproblemen die een dergelijke
schaalvergroting van dit zogenaamde `putting-out' systeem met zich meebracht.
Maar het is goed to beseffen dat al geruime tijd v66r de Industriele Revolutie
het platteland volop in de textielnijverheid betrokken was. Daarom wordt deze
ontwikkeling vaak aangeduid als proto-industrialisatie. Ook die droeg weer bij
aan het oprukken van de marktkrachten in de plattelandssamenleving van de
Vroeg Moderne Tijd.

De sociale gevolgen van deze ontwikkeling waren fundamenteel. In plaats van
een wereld vol kleine maar zelfstandige producenten, ontstond een samenleving
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waarin een toenemend aantal mensen afhankelijk was van een looninkomen. Dat
was niet meteen duidelijk, want zoals zojuist al werd aangeduid: de grens tussen
zelfstandig producent en loonafhankelijke was in de Vroeg Moderne Tijd vaag.
Er zijn dan ook geen cijfers to geven over bet verloop van bet proces, al heeft
de Amerikaanse socioloog Charles Tilly een manmoedige poging gewaagd om
een schatting to geven, op basis van onderzoek in bet Duitse Saksen.
Volgens Tilly zou bet proletariseringsproces ongeveer verlopen zijn als weer-
gegeven in Tabel IV. De gegeven percentages suggereren een mate van precisie
die misleidend is. Doordat er een groot `grijs' gebied bestond tussen zelf-
standigheid en loonafhankelijkheid, is bet vaak onmogelijk om uit to maken hoe
bepaalde personen ingedeeld zouden moeten worden. Is iemand die Iandarbeid
bij een boer combineert met katoenspinnerij voor eigen rekening, een loon-
afhankelijke of een zelfstandige? Op dergelijke vragen bestaat geen eenduidig
antwoord. Het zijn daarom niet de precieze cijfers die onze aandacht verdienen,
alswel de richting waarin ze zich ontwikkelen. En die duidt onmiskenbaar op
een sterke toename van bet aantal loontrekkers, zowel op bet platteland als in de
steden.

Behalve in bet directe achterland van de steden breidde de commercialisering
zich ook uit in verder weg gelegen streken, niet zelden overzee. Dit proces van
Europese expansie heeft sterk de aandacht getrokken, door bet spectaculaire
karakter en doordat bet de eerste stap vormde in de opmars van Europa als
wereldmacht. In puur kwantitatieve termen bleef bet belang van deze ontwikke-
ling echter ver achter bij de minder opzienbarende `interne kolonisering' van
Europa.
De Europese expansie wordt doorgaans gerelateerd aan de `ontdekkingen', de
succesvolle exploraties van vooral Portugezen en Spanjaarden omstreeks 1500.
In de Middeleeuwen bestonden echter al intensieve contacten tussen Europa
en bet Midden- en Verre Oosten. De klassieke Griekse teksten werden via de
Arabieren herontdekt in West-Europa, waar ze in de Middeleeuwen verloren
waren gegaan. Het overwicht van de Middellandse Zee in de veertiende-/vijf-
tiende-eeuwse Europese economie was ook bet resultaat van de handelscontacten
met de Arabische en Aziatische wereld. De handel in specerijen verliep via bet
Midden-Oosten, waar handelaars uit vooral Venetie en Genua zich deze koop-
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Tabel IV
Schattingen van proletariseringsgraad (in procenten van totale bevolking)
op basis van gegevens van Saksen (Dtsl), 1550, 1750, 1843

1550 1750 1843

platteland 25,6 60,6 79,1

steden 15,5 44,8 51,7

gewogen gemiddelde 24,3 58,4 70,8

Bron: Tilly, `Demographic Origins of the European Proletariat' In David
Levine (ed.), Proletarianization and Family History, Orlando 1984, 33.
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waar wisten toe to eigenen. Met name Cafro, in de dertiende eeuw de derde
grootste stad ter wereld (de twee grootste lagen in China), was een centraal
transitopunt voor deze handel.
In die situatie kwam verandering vanaf het moment dat de Portugezen aan het
einde van de vijftiende eeuw een zeeroute openden rondom Afrika en zo als het
ware inbraken via de achterdeur in de keten van kleine handelsnetwerken die tot
dan toe specerijen vanuit de Oost-Aziatische productiegebieden voortstuwde in
de richting Europa. De zogenaamde ontdekkingen (de term getuigt van een pijn-
lijk Euro-centrisme), die steeds werden gemotiveerd door een zucht naar nieuwe
handelswinsten, maakten trouwens gebruik van bestaande routes. De Portugezen
hadden al veel langer handelscontacten op de Afrikaanse westkust, waar zij zout,
goud en ivoor kochten. Hun ontdekkingsreizen waren in feite een verlenging
van deze tradititonele reizen.
Aanvankelijk was het effect in Afrika zelf nog gering, want de `ontdekkers'
vonden er niet veel van hun gading. De handel in zwarte slaven werd vanaf de
zeventiende eeuw belangrijk. In Azie slaagden de Europeanen er ook slechts
gedeeltelijk in om de inheemse culturen to overmeesteren. Het is tekenend voor
de verhouding tussen Europa en Azie in deze tijd dat de Europeanen er maar
niet in slaagden de Aziaten to interesseren voor Europese producten. Voor de
specerijen moest met klinkende munt betaald worden, de handel op Azie ver-
toonde structureel een negatieve balans. De impact van de `ontdekkingen' was
veruit het grootst in de Amerika's, waar de Europeanen zich daadwerkelijk aan
de exploitatie van de aangetroffen bodemschatten gingen wijden, iets wat ze in
Azie en Afrika pas in de negentiende eeuw op grote schaal trachtten to doen.
In Zuid-Amerika werden de inheemse bewoners snel overmeesterd door middel
van de superieure wapentechnologie van de Europeanen, een militair overwicht
dat zich ook elders in de wereld heeft doen gelden en dat een niet geringe
bijdrage heeft geleverd aan Europese dominantie. Vrijwel overal werd de wes-
terse beschaving geintroduceerd van achter een haag van geweerlopen. Het falen
in Azie kan niet los gezien worden van het feit dat uitgerekend daar een min of
meer overeenkomstig technologisch traject doorlopen was en de Chinezen bij-
gevolg over eigen vuurwapens beschikten.
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Zo hadden interne en externe kolonisaties dus hun eigen vormen, maar de dyna-
miek erachter was steeds dezelfde, namelijk de uitbreiding van de marktecono-
mie. Niemand had natuurlijk voor dat proces een masterplan bedacht, maar het
proces was er niet minder vitaal door. Voortgedreven door onderlinge concur-
rentie verbreidden de marktprincipes zich in de Vroeg Moderne Tijd over de
aardbol.

Staatsvorming

Een vergelijkbare stuwkracht lag ten grondslag aan de tweede grote ontwik-
keling van de Vroeg Moderne Tijd, het staatsvormingsproces. Met de externe
kolonisatie had dat bovendien als gemeenschappelijk kenmerk, dat wapens er
een heel belangrijke rol in speelden. Vroeg Modem Europa was een nogal ge-
welddadige samenleving. De vernietigingstechnologie had vanzelfsprekend niet
die graad van perfectie bereikt, die in onze eigen eeuw tot massaslachtingen aan
het front en genocide onder burgers leidde, maar op een wat kleinere schaal
bestreden ze elkaar to vuur en to zwaard. Er ging bijna geen jaar voorbij of
ergens in Europa was een oorlog gaande. In alle landen gingen de staatsuitgaven
voor minstens drie kwart op aan militaire bestedingen, hetzij voor het leger,
hetzij voor de vloot. Men overdrijft nauwelijks wanneer de staat in de Vroeg
Moderne Tijd wordt getypeerd als een oorlogsmachine.
Deze ontwikkeling hield verband met fundamentele veranderingen in het karak-
ter van de oorlogvoering sedert het einde van de vijftiende eeuw. In de Middel-
eeuwen waren oorlogen betrekkelijk bloedeloos: adellijke heren proberen elkaar
uit to schakelen maar niet to doden, want de vijand was geld waard: een krijgs-
gevangene kon naar huis na betaling van een losgeld. De introductie van het
buskruit verhoogde de gevaren, maar vooral ook de kosten van het krijgsbedrijf.
Rechte vestingmuren moesten worden vervangen door gecompliceerde, peper-
dure fortificaties, die bestonden uit verschillende linies van garden wallen,
bastions, enzovoort. Feodale legers maakten Iangzaam maar zeker plaats voor
huurlingen. Terzijde kan opgemerkt worden dat dus ook in het leger de loon-
afhankelijke zijn opwachting maakte.
In de loop van de zestiende eeuw werd het staande leger de norm. In plaats van
de oproepkrachten voor een veldtocht, kwamen professionele soldaten die per-
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manent onder de wapenen waren. Deze moesten voortdurend getraind worden
om de technologie en tactiek van het vuurwapen onder de knie to krijgen. Er
werden allerlei driltechnieken ontwikkeld, onder andere op grond van bestu-
dering van Romeinse bronnen, maar vooral door de eigen ogen goed de kost to
geven. De Nassau's, onder meer de Hollandse stadhouder Maurits, waren in heel
Europa beroemd om hun innovaties op dit gebied.
Vanaf de zestiende eeuw raakten de Europese mogendheden ook verwikkeld in
een meedogenloze wapenwedloop. Het Franse leger telde aan het eind van de
zestiende eeuw al 80.000 manschappen, ruim een eeuw later waren het er vier
maal zoveel. De Spaanse koning onderhield in het midden van de zeventiende
eeuw een leger van (op papier) 300.000 man. Ook betrekkelijk kleine landen,
zoals de Republiek der Zeven Provincien, zagen zich genoodzaakt aan die
wapenwedloop mee to doen. Het was simpelweg een kwestie van overleven.
Talrijke kleine staten verloren in deze eeuwen definitief hun (semi-)autonomie
doordat ze werden ingelijfd door een machtige buur.
Om dat allemaal to kunnen financieren, konden vorsten niet langer de staat uit
eigen zak bekostigen. In de Middeleeuwen waren de kroondomeinen de voor-
naamste financieringsbron van de overheid. Maar ten behoeve van de staande,
almaar groeiende legers moest men op zoek naar andere inkomsten. De belang-
rijkste bron daarvoor werden de belastingen. Voor hedendaagse begrippen ble-
ven die nog heel bescheiden maar ze stegen wel flink. De gemiddelde Fransman
moest omstreeks 1580 tien dagen werken om zijn belastigen to voldoen. In 1660
was dat aantal verdubbeld. Tegen het einde van de zeventiende eeuw was de be-
lastingdruk reeds gestegen tot het equivalent van ruim dertig arbeidsdagen. Op
zichzelf waren die belastingen overigens weer een bijdrage aan het proces van
commercialisering, want ze dwongen boeren om de markt op to gaan, om zo in-
komsten voor hun belastingafdracht to verwerven.
Behalve door middel van belastingen financierden de Vroegmoderne staten hun
oorlogskosten ook door middel van leningen. Torenhoge staatsschulden zijn
geen uitvinding van onze tijd, maar hebben een lange voorgeschiedenis. De
Vroeg Moderne periode werd ook geteisterd door regelmatige staatsbankroeten,
afgekondigd wanneer deze of gene vorst weer eens niet aan zijn verplichtingen
kon voldoen. De Spaanse kroon failleerde in 1557, 1575, 1596 en 1607, steeds
met fatale gevolgen voor haar positie in de Nederlanden. Het laatste bankroet
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leidde tot het Twaalfjarig Bestand, waarbij de opstandige gewesten in de Neder-
Ianden de facto erkend werden als zelfstandige staat.
Financiering van de oorlog moest op de een of andere manier door de nationale
economie worden opgebracht. De economische structuur was dus van invioed op
de financiering van de overheid en haar projecten. Uiteenlopende economische
structuren creeerden in de Vroeg Moderne Tijd ook uiteenlopende staatstruc-
turen. Een verstedelijkte economie was een gemakkelijk prooi voor de fiscus.
Door middel van belasting op de markttransacties putte men direct uit aan-
zienlijke geldstromen. Bovendien kon het koopmanskapitaal in de steden worden
aangeboord voor leningen. Maar het was we] een delicate operatie, want de han-
del kon zich verplaatsen. Nadat Antwerpen in 1585 was ingenomen door de
Spanjaarden, verplaatste de handel zich naar Amsterdam. Steden moesten door
regeringen daarom met een fluwelen handschoen aangepakt worden. Ze eisten
vaak een aanzienlijke mate van inspraak voordat ze bereid waren om hun geld
of to staan, of ze namen zelfs het gezag in eigen hand. Het resultaat was stad-
staten, zoals in Italie, of een federatieve staat, zoals de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Het is opvallend en veelzeggend dat de staatkundige
verbrokkeling, als gevolg van een dergelijk stedelijk overwicht, precies to
vinden was in Italie, in de Nederlanden en langs de Rijn, met ander woorden in
de sterkst verstedelijkte gebieden.
Andere staten, met een overwegend agrarische economie, moesten anders to
werk gaan. Het geld lag daar niet voor het oprapen, maar was verspreid en
moest door zorgvuldig schrapen bijeen gebracht worden. Voor de vorsten was
het een geluk dat agrarische producenten veel moeilijker hun bedrijf konden
verplaatsen dan kooplieden. In dergelijke overwegend agrarische staten werd
veel meer dwang gebruikt dan in de stedelijke zones bij het incasseren van de
bijdragen aan de oorlogvoering. Dit waren de staten waar centralisatie van het
gezag op gang kwam, een zekere mate van bureaucratisering ook. Het bekendste
voorbeeld van deze ontwikkeling is ongetwijfeld Frankrijk en het absolutisme
van Lodewijk XIV. Maar betere voorbeelden, want duidelijker beantwoordend
aan het model, zijn eigenlijk Zweden en Denemarken en natuurlijk ook Pruisen.
Uiteindelijk zou dit `agrarische' model van staatsvorming het meest succesvol
blijken to zijn. De stadstaten en door steden gedomineerde federaties konden
gedurende enige tijd hun verhoudingsgewijs kleine omvang compenseren door
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middel van het aanboren van de grote kapitalen, die in de steden geconcentreerd
waren. Maar op de lange duur vormden de publieke schulden een molensteen.
Vanaf het einde van de achttiende eeuw werd steeds duidelijker dat slechts een
gecentraliseerde, relatief volkrijke staat een rol van betekenis kon blijven spelen.

Ref ormatie

De uitbreiding en concentratie van de staatsmacht in de loop van de Vroeg
Moderne Tijd bracht een conflict aan de oppervlakte dat al in de Middeleeuwen
actueel was en dat de verhouding tussen gezag en ingezetenen betrof. Naarmate
de aanspraken van de staat toenamen, werd ook de vraag relevanter naar het
profijt dat de belastingbetalers daarvan hadden en - wellicht nog belangrij-
ker - naar de mate waarin de ingezetenen mochten meebeslissen over de be-
stemming van de publieke fondsen. Tussen verschillende elitegroepen ontston-
den ernstige geschillen over de verdeling van macht en invloed in het groeiende
staatsapparaat. De economische expansie, in de zestiende eeuw vergezeld van
een reele groei van de economie, bood bredere groepen in de samenleving de
materiele hulpbronnen om eigen politieke aspiraties to verwezenlijken. Tegen
deze achtergrond vond de Reformatie plaats, die een ommekeer betekende in het
culturele leven in Europa, maar ook in algemeen maatschappelijke zin een stem-
pel drukte op de Vroeg Moderne Tijd. Vanaf de Reformatie waren de meeste
politieke conflicten ook religieus geladen, terwijl omgekeerd religieuze disputen
geregeld uitgroeiden tot alomvattende politieke tegenstellingen. Tijdens de
zestiende en zeventiende eeuw werden de meeste Europese landen voor korte of
langere tijd verscheurd door burgeroorlogen, die onveranderlijk een religieuze
dimensie kenden.
Het is gebruikelijk om het verhaal van de Reformatie to verbinden met de
lotgevallen van Maarten Luther. Luther werd geboren in 1483. Hij was een
Augustijner monnik en professor in de theologie aan de recent gestichte univer-
siteit van Wittenberg. Zoals veel tijdgenoten maakte Luther zich druk over
allerhande leerstukken van de kerk. Hij formuleerde zijn bezwaren op de gebrui-
kelijke wijze, namelijk in de vorm van stellingen. Op 31 oktober 1517 schreef
Luther een lange brief aan de aartsbisschop van Mainz, die tevens keurvorst was
en een wereldlijk heerser. Luther stelde zich in zijn brief op het standpunt dat
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de aflaten die in Mainz verkocht werden om de schulden van het diocees to hel-
pen aflossen, het zieleheil van de gelovigen in gevaar brachten. De brief ging
vergezeld van 95 stellingen. Misschien zijn dezelfde stellingen ook aan de kerk-
deur in Wittenberg bevestigd maar dat staat niet vast. Wel is zeker dat in de
volgende maanden stellingen verspreid werden in de kennissenkring van Luther
en dat al spoedig gedrukte versies opdoken in Leipzig, Magdeburg, Neurenberg
en Basel. De aartsbisschop van Mainz maakte de kwestie aanhangig in Rome,
waar Dominicanen de paus wisten to winnen voor een veroordeling van Luthers
opvattingen. Johannes Tetzel, de priester die de Ieiding had over de aflaten-
handel in Mainz, was een Dominicaan.
In de volgende jaren werd Luther voor verschillende tribunalen ter verantwoor-
ding geroepen, maar hij weigerde hardnekkig om zijn opvattingen to herzien. In
tegendeel, door middel van de pers bereikte in korte tijd een ware stroom van
polemische geschriften van de hand -van Luther het gretige publiek. In andere
streken traden dienaars van de kerk naar voren, die gelijkaardige kritiek op de
moederkerk formuleerden. Luther, en ook andere reformatoren, kregen steun van
sommige Duitse vorsten. Binnen enkele jaren was het conflict zo op de spits
gedreven dat de kerk scheurde.
De kritiek van Luther en zijn collega-reformatoren op de Katholieke kerk was
op zichzelf niet nieuw. Luther stond in een aanzienlijke traditie van criticasters,
die soms ook een aanzienlijke aanhang hadden weten to verwerven. Maar een
kerkscheuring van de aard en omvang van de Reformatie had dat nimmer opge-
leverd. Waarom leidde dan Luthers kritiek nu tot zulke verstrekkende gevolgen?
Zoals met de meeste echt belangrijke historische verschijnselen is het antwoord
onmogelijk in een definitieve vorm to geven. Voor een deel bepaalde een toe-
vallige samenloop van omstandigheden deze uitkomst. Maar er waren ook ver-
schillende factoren van een meer structurele aard, die ertoe bijdroegen dat de
gevolgen ditmaal anders waren.
In de eerste plaats konden Luther en de andere reformatoren zich bedienen van
een betrekkelijk nieuw - en naar zou blijken zeer effectvol communicatie-
middel, namelijk de drukpers. Omstreeks 1450 werd door Johannes Gutenberg
het eerste boek geproduceerd met `modern' zetsel, waarbij dus een pagina niet
uit een drukplaat of houtsnede vervaardigd was, maar samengesteld uit losse
letters die opnieuw gebruikt konden worden voor een andere bladzijde. Het
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eerste in deze vorm geproduceerde boek was een religieus geschrift, uiteraard de
Bijbel. Religieuze tractaten bleven nog heel lang de boekenmarkt overheersen.
Uit gedetailleerd onderzoek blijkt dat in achttiende-eeuws Den Haag in alle
sociale klassen theologisch werk overheerste. De kleine bezitters, met een
handvol boeken, hadden zelfs vrijwel uitsluitend werken van dit type. Ook voor
uitgevers was de theologische markt van doorslaggevende betekenis. Nog in de
negentiende eeuw dreef de eerbiedwaardige Clarendon Press (Oxford University
Press) financieel op de productie van bijbels. Uiteraard was het niet zo dat vanaf
1460 de Bijbel in pocket-editie op elke straathoek to koop was, maar de Schrift
en de theologische polemieken kwamen wel ter beschikking van een breder pu-
bliek. Dankzij verdichtende handelsnetwerken verliep de verspreiding almaar
gemakkelijker.
Een tweede bijdrage aan het succes van de Reformatie was gelegen in het feit
dat met name Luther zijn boodschap ontwikkelde in een polemische vorm, die
zich heel goed leende voor schriftelijke en mondelinge communicatie, dus niet
uitsluitend via tractaten maar ook in preken. Luther formuleerde zijn opvatting
steeds in duidelijke tegenstellingen. Centraal daarin stond de tegenstelling tussen
de idealen van de Bijbel en de praktijk van de kerk. Maar ook andere zwart-wit
polen speelden in zijn redeneringen een belangrijke rot, bijvoorbeeld die tussen
mens en God, of goed en kwaad. Deze vorm werkte heel goed in preken, het
traditionele communicatiemiddel bij uitstek van de kerk. De preek werd in de
protestantse eredienst heel belangrijk.
De boodschap van de Reformatie sloot, zoals Max Weber een eeuw geleden at
heeft beklemtoond, aan bij het toenemend individualisme in de kringen van
kooplieden, ondernemers, handwerkslieden, kortom van de mensen die profiteer-
den van de nieuwe kansen en uitdagingen die de groeiende wereldeconomie hen
bood. De Reformatie sloeg het eerst aan in de brandpunten van economische
ontwikkeling, met andere woorden in verstedelijkte regio's.
Minstens even belangrijk was het feit dat de protestantse boodschap aankno-
pingspunten bood voor het uitzetten van nieuwe politieke lijnen. We mogen niet
vergeten dat de kerk van Rome omstreeks 1500 heel veel meer was clan een spi-
rituele instelling. Niet alleen was de paus een wereldlijk vorst van formaat, de
kerk was ook de belangrijkste grondeigenaar in Europa, in een tijd dat land de
voornaamste vorm van kapitaal was. De kerkelijke hierarchie was bovendien
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nauw verweven met die van de staat: kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
waren vaak tegelijkertijd ook functionarissen van de staat, de hoogste posities in
de kerk waren doorgaans in handen van families die ook in de wereldlijke sfeer
de lakens uitdeelden.
De Reformatie bood aan steden de mogelijkheid om een eigen kerkpolitiek to
voeren, tegenover de vorsten en de adel. In zijn oorspronkelijke gedaante was de
Reformatie overwegend een stedelijk fenomeen. Inzet van de stedelijke autori-
teiten en de burgerlijke groepen die de Reformatie steunden, was om een zelf-
standige priesterkeuze to verkrijgen. Het meest uitgesproken vinden we deze
maatschappelijke achtergrond terug in de Calvinistische kerk. Daar ligt de na-
druk op de plaatselijke gemeente, een organisatievorm die niet los gezien kan
worden van de Geneefse oorsprong - Geneve was tot het eind van de achttien-
de eeuw een onafhankelijke stadstaat - van de calvinistische doctrine. In de
context van het Duitse Rijk zagen ook verschillende regionale vorsten de mo-
gelijkheid om zich religieus to profileren tegenover de Keizer. De beschermer
van Luther, de keurvorst van Saksen, was van dit laatste een voorbeeld. Hij was
een van de machthebbers die zich, binnen de zeer complexe staatsstructuur van
het Duitse Rijk, verzette tegen de universele aspiraties van de Habsburgers, die
op dat moment op het hoogtepunt van hun macht waren. Karel V heerste over
een rijk waar `de zon nooit ondergaat'. De keizer zelf zag de religie als een van
de hoekstenen van zijn gezag en heeft er alles aan gedaan om de Reformatie de
kop in to drukken. Toen bij de Vrede van Augsburg duidelijk werd dat in zijn
rijk religieuze pluriformiteit zou blijven heersen, trad Karel teleurgesteld of en
trok zich terug in een klooster in Spanje.
De Reformatie bleef beslist niet uitsluitend tot de verstedelijkte zone beperkt: in
Scandinavia en Engeland werd een Reformatie-van-bovenafdoorgevoerd, waarin
overwegingen van politieke aard zo mogelijk nog doorslaggevender waren dan
in Duitsland. Ook kon de Reformatie zich niet in alle verstedelijkte gebieden
blijvend vestigen. In Italie bleef de invloed van de Reformatie heel beperkt,
vooral als gevolg van de speciale verhouding die Italiaanse stadstaten onder-
hielden tot het pausdom. Na het overlijden (onder verdachte omstandigheden) in
1523 van de enige Nederlandse paus, Adrianus VI, waren alle pausen Italiaans,
tot de huidige. Heersende families uit vooral Florence en Milaan leverden de
kandidaten. Vlaa*ideren was daarentegen de bakermat van de Reformatie in de
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Nederlanden en ook de regio waar in 1566 de Beeldenstorm begon. Maar tijdens
de Nederlandse Opstand (Tachtigjarige Oorlog) werd de Reformatie daar weer
met wortel en tak uitgeroeid - heel effectief, zo kunnen we vierhonderd jaar
later constateren.
Juist als gevolg van verwevenheid tussen politiek en religie, tussen staat en kerk,
werden gedurende zeker twee eeuwen politieke twisten in kerkelijke termen ge-
goten en liepen omgekeerd theologische disputen regelmatig over in het poli-
tieke domein. De kerk, van welke theologische signatuur ook, bleef tot ver in de
negentiende eeuw van kapitale invloed op het dagelijks leven en alleen al daar-
om heeft de Reformatie een fundamentele wending betekend in de Europese ge-
schiedenis. Die wending stond niet op zichzelf, maar maakte deel uit van een
veel grotere `transformatie' van de Europese samenlevingen in de eeuwen tussen
1500 en 1800.

Nog niet zo heel lang geleden werd het breekpunt in de Europese geschiedenis
door historici gelegd omstreeks 1800. In die tijd veranderde immers door
de Industriele Revolutie de economische structuur, als gevolg van de Franse
Revolutie de politieke structuur van de westerse samenlevingen en zorgde de
Verlichting voor een omwenteling in het denken. Dergelijke versimpelingen
kunnen vandaag de dag niet meer aanvaard worden als een correcte weergave
van de Europese geschiedenis in de Vroeg Moderne Tijd. De Vroeg Moderne
Tijd was niet een voorbereiding op, een aanloop naar die drie Grote Omwente-
lingen. Veeleer waren de Verlichting en de Industriele en Franse Revoluties de
bezegeling van veranderingen die al heel lang aan de gang waren en waarvan
het voorgaande trachtte de contouren to schetsen.
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Literatuur
De hier voorgestelde literatuur sluit aan bij de benadering van dit Stadium Generale
programma, dat wil zeggen de `grote lijn'. De meeste boeken waarvan de titel
volgt, gebruiken ook het vogelvluchtperspectief. Ze hebben over het algemeen een
compilerend karakter.

1. (Handels)kapitalisme
In kort bestek worden de geschetste ontwikkelingen verhaald in Peter Kriedte, Spat-
feudalismus and Handelskapital. Grundlinien der europaischen Wirtschaftsgeschichte
vom 16. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Gottingen 1980, vertaald als Peasants,
Landlords and Merchant Capitalists. Europe and the World Economy, 1500-1800,
Leamington Spa 1983. Uitvoeriger, en in menig opzicht het intellectueel fundament
voor Kriedtes boek, is Immanuel Wallerstein, The Modern World-system, 3 vols. tot
heden, New York etc. 1974-1989. Daarnaast is het raadzaam het soberder werk van Jan
de Vries to lezen, The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750, Cambridge
1976. De mondiale context wordt door Wallerstein en Kriedte geschilderd, maar heeft
bijzondere aandacht in Eric R. Wolf, Europe and the People without History, Berkeley
1982.
Het fundamentele boek van dezelfde Jan de Vries over verstedelijking is, ondanks het
kwantitatieve karakter, eveneens een aanrader: European Urbanization 1500-1800,
London 1984. Inzicht in het leven en de mentaliteit van de vroegmoderne stad biedt
Mack Walker, German Home Towns. Community, State and General Estate 1648-1871,
Ithaca/London 1971, bovendien prachtig geschreven.
De sociale gevolgen van de opkomst van het (handels)kapitalisme worden uit de doeken
gedaan in Catharina Lis en Hugo Soly, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel
Europa, Antwerpen 1980.

2. Staatsvorming
Een geschiedenis van de ontwikkeling van de Europese staten waarin oorlog de hoofdrol
speelt, is Charles Tilly, Coercion, Capital and European States AD 990-1990, Oxford
1990. De geschiedenis van de oorlogvoering zelf is het onderwerp van twee inspirerende
syntheses: William H. McNeill, The Pursuit of Power. Technology, Armed Force, and
Society since AD 1000, Oxford 1982 en Geoffrey Parker, The Military Revolution. Mi-
litary Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge 1988.

3. Reformatie
Het beste overzicht in het Engels biedt Euan Cameron, The European Reformation,
Oxford 1990. Daamaast is aan to raden Heinz Schilling, Aujbruch and Krise. Deutsch-
land 1517-1648, Berlin 1988, voor de Duitse ontwikkelingen. Inspirerend is ook Robert
Wuthnow, Communities of Discourse. Ideology and Social Structure in the Reformation,
the Enlightenment, and European Socialism, Cambridge Ma. 1989.
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De negentiende eeuw

E. Jonker

Afbakening

De bundel lezingen waarin dit artikel is opgenomen, vormt een ambitieus pro-
gramma: de geschiedenis van Europa in zeven voordrachten. Weliswaar op
hoofdlijnen, maar dan toch wel van prehistorie tot heden.
Deze opzet verraadt ook een zeker finalisme. Ze veronderstelt een teleologische
doelgerichtheid. In de wervingstekst wordt gesproken van `(...) hoofdlijnen die
geleid hebben tot ons huidige Europa.' Het uitgangspunt is dus het heden; de
geschiedenis is relevant voorzover ze de wording van het hier en nu verklaart.
Wat niet heeft bijgedragen tot het huidige Europa is kennelijk van minder be-
lang. Verder wordt ervan uitgegaan dat er hoofdlijnen zijn en dat die een her-
kenbare richting hebben.
Dat zijn aannames die op zich niet onoorbaar zijn; men mag de geschiedenis
onder dat gezichtspunt willen schrijven. Maar het levert onherroepelijk verteke-
ning op.
Dat presentisme, die gerichtheid op het heden, blijkt ook uit de verdichting die
optreedt in de afgebakende tijdsperiodes. De thema's van de eerste twee bijdra-
gen aan deze bundel - Prehistorie en Oudheid - worden geteld in millennia.
Dan volgen de Middeleeuwen, de Renaissance en de Vroegmoderne Tijd, die elk
meerdere eeuwen beslaan. Vervolgens het dan per eeuw, waarbij nog eens zal
blijken dat de negentiende eeuw langer is dan de twintigste eeuw. De negen-
tiende eeuw telt namelijk 126 jaar, terwijl de twintigste eeuw slechts 77 jaar
beslaat.

Dat brengt ons op het probleem van de periodisering en de afbakening. Wat en
wanneer is de negentiende eeuw? Niet ongebruikelijk is de opvatting dat de
negentiende eeuw de periode na het Ancien Regime is. Wil die definitie ons iets
zeggen, dan moeten we eerst vaststellen wat het Ancien Regime was en tot wan-
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neer het duurde. Dat is niet zo eenvoudig, want deze maatschappijvorm is taai.
Er wordt in de literatuur wel gesproken over the persistence of the Old Regime,
die in een aantal opzichten tot 1914 geduurd zou hebben. Gedacht kan worden
aan juridische prerogatieven en sociale privileges van de adel op het platteland
van West- en Midden-Europa en aan sociaal-economische en politieke machts-
verhoudingen in het overwegend agrarische Zuiden en Oosten van Europa.
Een complicerende factor is bovendien dat het Ancien Regime tegenwoordig
vaak aangeduid wordt als `Vroegmoderne Tijd'. `Vroegmodern' verwijst naar
`echt' modem - wat dan het kenmerk van de negentiende eeuw zou zijn - en
dat duidt op overlappingen, op continuiteit tussen die Vroegmoderne Tijd en de
negentiende en de twintigste eeuw.

Dat spraakgebruik maakt de periodisering dus niet gemakkelijker, maar het geeft
ons wel een conceptueel instrument in handen om tot een zekere afbakening to
komen. Dat concept heet dan natuurlijk: `moderniteit' of `modernisering'. De
negentiende eeuw kan gezien worden - en wordt ook vaak gepresenteerd - als
een periode van modernisering, waarin afscheid werd genomen van het Ancien
Regime of waarin - zo men wil - de Vroegmoderne Tijd haar logische vervolg
kreeg. Dat concept van modernisering is op zichzelf nog niet erg exact, maar het
kan gepreciseerd en geconcretiseerd worden.
We kunnen een economische modernisering onderscheiden waarbij natuurlijk
vooral gedacht wordt aan de industrialisatie, de mechanisatie van de productie
door mid-del van stoomkracht en later door explosiemotoren en elektriciteit.
Spectaculair is de groei van de wereldmarkt en het transportwezen.
Sociale moderniseringverwijst naar het verdwijnen van de standensamenleving,
de vergroting van de sociale mobiliteit, de opkomst van nieuwe beroepsgroepen
en de vestiging van een sociale stratificatie op basis van moderne economische
kenmerken.
In politieke zin staat modernisering voor vestiging van parlementaire democratie,
uitbreiding van kiesrecht, opkomst van politieke partijen en gelijkheid van de
burgers voor de wet.
Culturele modernisering kent een intellectuele component in de vorm van toe-
name van onderwijs en scholing, groei van de veelal positivistische wetenschap
en bur-gerlijk zelfvertrouwen in de kunsten. Op het mentale vlak worden de
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opvattingen over hierarchie in de samenleving steeds meritocratischer, terwijl
opvattingen over gezag en gezin varieren van Victoriaans tot Biedermeier, maar
in hoofdzaak burgerlijk-liberaal zijn.

Die verschillende aspecten (overigens meestal niet zo mooi van elkaar to onder-
scheiden) leveren uiteenlopende periodiseringen op, maar die vallen wellicht
enigszins to synchroniseren tot een afbakening van de negentiende eeuw.
Bij de datering van de diverse aspecten of ontwikkelingen speelt dan nog het
algemene probleem van de representativiteit, van de sociale verspreiding ervan.
Anders gezegd, wordt een ontwikkeling gedateerd vanaf het prille begin (de
eerste stoommachine, het eerste democratische pamflet), of vanaf het moment
dat ze bepalend wordt voor het leven van grote groepen in de samenleving, of
zelfs dwin-gend voor een hele maatschappijvorm?
Voorts is er de complicatie van de geografie. Gaat het om Noordwest-Europa
of ook om het zogenaamde `Tweede Europa'? Gaat het om Groot-Brittannia,
Frankrijk, de Lage Landen, Duitsland, Scandinavia, Bohemen, Noord-Italie en
Catalonia? Of horen ook Oost-Europa, de Balkan, Zuid-Italie en Andalusia
erbij? In werkelijkheid is het natuurlijk nog veel gecompliceerder. Er was niet
een Europa van twee snelheden; de modernisering kende een differentie-ring in
intensiteit en tempo naar aspect, sociale laag en regio.

1789

Met die clausuleringen als waarschuwing in het achterhoofd wordt het tijd om
toch maar eens tot een nadere omschrijving van de negentiende eeuw to komen.
De negentiende eeuw wordt dus vooral gezien als een periode van modernise-
ring en vernieuwing, als een tijdperk van Vooruitgang en Verlichting. Was de
Siecle des Lumieres niet eigenlijk de achttiende eeuw? Zeker, en daarom begint
de negentiende eeuw ook in de achttiende eeuw.
Intellectueel en zeker mentaal is dat begin moeilijk to dateren, maar inhoudelijk
is het verbonden aan de opkomst van het geloof in de Rede, in waardering voor
rationele kennis, in een streven naar secularisering en in een vertrouwen in de
menselijke en maatschappelijke vooruitgang. Bij de beoordeling van het gewicht
van deze beweging speelt heel duidelijk het zojuist genoemde probleem van pril
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begin of sociaal draagvlak. Wanneer wordt de verlichte elite een significante
maatschappelijke groepering?

Veel duidelijker ligt dat in politiek opzicht. Op dat punt valt het begin van de
negentiende eeuw vrij eenvoudig to bepalen: vanaf 1789. De Franse Revolutie
kan met recht gezien worden als het einde van het Ancien Regime. De politieke
legitimatie van het hoogste gezag was niet meer de `gratie Gods', maar de
volkssoevereiniteit, hoe krakkemikkig die laatste dan ook vaak geoperationa-
liseerd werd. Juridisch kwam er gelijkheid voor de wet, en ondanks al het latere
cynisme werden de rechten van de mens als natuurlijk en onvervreemdbaar ge-
canoniseerd. Het systeem van standen, gilden en feodale verplichtingen werd
afgeschaft.
Maar vooralsnog bleef dit alles beperkt tot Frankrijk. Weliswaar werd de Franse
Revolutie naar de rest van Europa geexporteerd, maar de zegeningen ervan wer-
den vooral door middel van de napoleontische oorlogen aan de man gebracht.
De Code Napoleon bracht ook in het buitenland gelijkheid van de burgers voor
de wet, maar niet iedereen was er met Hegel van overtuigd dat Napoleon de be-
lichaming van de List der Rede was en als instrument van de Vooruitgang fun-
geerde.

We] is onmiskenbaar een dynamiek van oorlog en van modern nationalisme in
working gezet, twee andere kenmerken van de negentiende eeuw, waar we nog
over komen to spreken.
Internationaal werd het traditionele systeem van de Balance of Power verstoord.
In 1815 probeerde men in Wenen om een nieuwe balans to vestigen. Aanvanke-
lijk was dat niet zonder succes, het `congressysteem', het `concert van Europa'
heeft enige decennia lang grote oorlogen in Europa weten to vermijden. Het
jaartal 1815 heeft dus een gemengde klank. Het is enerzijds de bestendiging van
een nieuwe situatie, anderzijds ook een poging tot terugkeer naar oude tijden.
De Restauratie in binnenlands-politieke en in sociale zin wordt meestal als een
achterhoedegevecht gezien, als een verkrampte poging om de gevolgen van de
Franse Revolutie in to dammen. Terugdraaien werd niet eens serieus gepro-
beerd, maar zelfs bevriezen lukte niet. Dat bleek al in 1830, toen in Frankrijk
Louis Philippe optrad als `burger-koning', burger niet in eerste instantie in de
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politieke zin van citoyen, maar vooral als bourgeois in sociaal-economische en
in culturele zin.

1848

De onstuitbare opmars van de `burgerlijkheid' in de ruime zin des woords, op-
gevat als een geheel van economische en sociale verhoudingen, politieke en
juridische regelingen en culturele opvattingen, blijkt nog sterker in 1848.
Het jaar 1848 staat voor een politieke waterscheiding. Er zijn revoluties en
revolutiepogingen in heel Europa. Het zijn revoluties van de middenklasse, van
de brede burgerij; naar inhoud zijn het liberale revoluties. Voorzover ze slagen,
is het ook voor dat deel: de uitvoering van liberale politieke programma's.
Grondwettenworden opgesteld, parlementaire systemen ingesteld, constitutionele
monarchieen gevestigd. Dat wil zeggen, voorzover de revoluties van 1848 sla-
gen, want in Berlijn, Frankfurt, Wenen en Boedapest worden de revoluties neer-
geslagen. De namen van hoofdsteden zijn niet toevallig. Ze symboliseren de
sociale en geografische beperkingen van `1848'.
Het sociale draagvlak beperkte zich tot de liberale middengroepen, waarbij het
voortouw vaak genomen werd door studenten als kern van een nieuwe sociale
groepering, de latere intellectuelen. Dat draagvlak was, zeker in Midden- en
Oost-Europa, niet erg groot. Het aanvankelijke succes van de opstanden kwam
niet zozeer voort uit de eigen kracht van de liberale beweging. Het was veeleer
het gevolg van zwakte, vooral de zwakte van innerlijke overtuiging, bij de zit-
tende regimes.

Het establishment stelde nog wel weer orde op zaken, maar dat was slechts tij-
delijk. Na 1848 werden langzamerhand moderne politieke verhoudingen geves-
tigd. Die waren modern in de zin van technisch-rationeel en gericht op schaal-
vergroting en mobilisatie van grotere groepen. Maar dat wilde lang niet altijd
zeggen: liberaal. Ze stonden niet meer vanzelfsprekend in de traditie van de
Verlichting. Uitbreiding van staatsbureaucratie en vorming van partijen ge-
schiedde net zo hard onder conservatieve vlag. Het voorbeeld van modernisering
op `illiberale' wijze is natuurlijk Pruisen en later Duitsland onder Bismarck.
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Nationalisme werd na 1848, in plaats van een bondgenoot, in een aantal geval-
len een tegenstander van het liberalisme.

Rationalisering en modernisering zijn ook waarneembaar op militair terrein. De
Krimoorlog (1853-'56) maakt een eind aan het systeem van Wenen. Een van de
erfenissen van de Krimoorlog is een blijvend antagonisme tussen Rusland en
Oostenrijk-Hongarije. Moderne wapens doen hun intrede. Niet alleen het con-
gressysteem van Wenen sterft, ook maarschalk Radetzky (van de beroemde
mars) blaast de laatste adem uit, in 1857. Hij kan symbool staan voor de oorlog-
voering met boerenlegers, gecommandeerd door een officierscorps, dat oorlog
beschouwde als een kunst, niet als een wetenschap.
Dat veranderde in en na de Krimoorlog. Duidelijk blijkt dat in 1866 in de slag
bij Sadowa, waar de Pruisen op grond van calculatie, efficientie en de inzet van
spoorwegen de Oostenrijkers verslaan. De toekomst is aan dienstplichtlegers,
met een goed opgeleid kader. In 1870 blijkt dat eens temeer als de Frans-Duitse
oorlog gewonnen wordt door het op moderne leest geschoeide Pruisische leger.
Het heette dat de Pruisische schoolmeesters, die konden rekenen, de eigenlijke
overwinning hadden behaald.

In intellectuele zin wint in de decennia na 1848 het positivisme veld. Dat ge-
beurt in de natuurwetenschappen, maar ook in de sociale wetenschappen. In na-
volging van Auguste Comte, die tussen 1830 en 1842 de sociologie bedacht als
de positieve wetenschap van maatschappelijke verschijnselen, hingen velen het
idee aan dat de samenleving maakbaar was. Die opvatting valt to vinden bij uto-
pisten als Saint-Simon, met zijn ingenieurssocialisme, maar ook bij liberalen.
Het vooruitgangsgeloof van de Verlichting werd nu vertaald in wetenschappe-
lijke wetten van de maatschappelijke ontwikkeling. Die evolutie werd gezien als
onherroepelijk en gedetermineerd. Al voor Darwin met zijn biologische evolutie-
theorie kwam, had Herbert Spencer een liberate theorie van de maatschappelijke
ontwikkeling ontworpen. Marx afficheerde zichzelf graag als de Darwin van de
maatschappijwetenschap.
In al die opvattingen werd de evolutie gezien als een wenselijke en gelukkige
ontwikkeling naar vooruitgang. Belichaming van de vooruitgang was de burge-
rij, beter wellicht de bourgeoisie, zoals Marx de klasse aanduidde die de drager
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was van kapitaal, wetenschap en liberalisme. Dit liberalisme kon hardvochtig
zijn. Een van de maatschappelijke wetten die men ontdekt had, lag op bet ter-
rein van de economie: het was de zogenaamde `ijzeren loonwet' van Ricardo.
Deze wet is door Marx dankbaar gebruikt om er de uitbuiting van de arbeiders-
klasse mee to bewijzen, maar ook strenge Victorianen konden er goed mee uit
de voeten. De wet leek aan to tonen dat sociale wetgeving ter verzachting van
arbeidsomstandigheden zinloos was. Het enige dat de armen kon helpen was
self-help, rigoureuze discipline in een sociaal-darwinistische struggle for life.

Het fundament voor het zelfvertrouwen van de burgerij werd gevormd door de
spectaculaire technologische ontwikkeling en de economische groei. Eerst bleef
deze beperkt tot Groot-Brittannie, daarna breidde de industrialisatie zich uit naar
delen van het continent van Europa. Ook op dit terrein vond in de jaren 1840-
1850 een versnelling plaats in landen als Belgie, Frankrijk en Duitsland. Demo-
grafische groei, vergroting van de productie, een begin van massale emigratie
naar de Verenigde Staten, groei van de vrijhandel - door die ontwikkelingen
maakte een deel van Europa zich los uit de malthusiaanse schaar van het be-
perkte agrarische bestaansminimum. Op al die terreinen leek het economisch
liberalisme aan een zegetocht begonnen, waarvan het einde tot in de jaren 1870
niet in zicht kwam.

Kortom, de negentiende eeuw als periode van modernisering begint in een aantal
opzichten in 1789. De ontketende dynamiek wordt geconsolideerd in 1815, maar
niet gestabiliseerd. De geest is uit de fles.
Toch verloopt het proces van modernisering niet op alle terreinen en niet in alle
Ianden even voorspoedig. De negentiende eeuw komt pas goed op gang, zo lijkt
het wel, halverwege de haar toegemeten tijdsspanne: Dat is een wat rare meta-
foor, die alleen opgaat als men modernisering ziet als het wezen of zelfs als de
`opdracht' van de negentiende eeuw. Die zienswijze houdt, zoals gezegd, het ge-
vaar van finalisme en anachronisme in, maar enige empirische realiteitswaarde
kan haar niet ontzegd worden: het proces van modernisering doet zich ontegen-
zeggelijk op tal van terreinen steeds sterker voor.
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1870

Volgens sommigen is de negentiende eeuw, als ze eenmaal rond 1850 goed op
gang is gekomen, ook al bijna weer afgelopen: in 1870 namelijk. Dan begint
volgens een aantal historici de twintigste eeuw.
Hun argument om in 1870 de twintigste eeuw to laten beginnen, is dat rond
1870 `onze', dat wil dus zeggen twintigste-eeuwse, problemen zich voor gaan
doen.

De internationale verhoudingen ondergaan een ingrijpende wijziging. Door de
eenwording van Duitsland, bevochten op Oostenrijk-Hongarije en Frankrijk, is
het Weense systeem van de Balance of Powers nu echt ter ziele. Het probleem
Duitsland, stenografisch weer to geven als `te groot voor Europa en to klein
voor de wereld', dat de twintigste eeuw zou gaan domineren, is geboren.
Na 1870 wordt de industrialisatie met haar sociale gevolgen in grote delen van
het continent massaal. Die gevolgen zijn niet ]outer positief, zoals pijnlijk blijkt
uit de zware economische crisis aan het eind van de jaren '70, die tot ver in de
jaren 1880 voortduurt. Een van de slachtoffers van die crisis is de internationale
vrijhandel. Handelsprotectie, ook gebruikt om nieuw opkomende economieen to
beschermen, introduceert het nationalisme in de internationale economische be-
trekkingen.
De modernisering gaat het dagelijks ]even van grote delen van de bevolking in
toenemende mate belnvloeden. Dat wordt onder andere zichtbaar in de opkomst
van de arbeidersbeweging en de daardoor opgewekte angst voor revolutie bij de
conservatieve, allengs minder liberale burgerij. Het schrikbeeld van de burgerij
was de Commune van Parijs in 1870-1871.
Overigens kan het lot van de Commune mede verklaard worden uit een paradox
van de modernisering. Sinds er in Frankrijk een modern spoorwegnet bestaat,
zijn revoluties in Parijs altijd neergeslagen door snel aangevoerde troepen van
het conservatieve platteland.

Tegen deze visie, die het begin van de twintigste eeuw al in 1870 legt, kan in-
gebracht worden, dat na 1870 pas de culminatie van de negentiende eeuw komt.
De triomf van de bourgeoisie in economische, sociale, politieke en culturele zin
krijgt dan pas echt zijn beslag.
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Zichtbaar wordt dat bijvoorbeeld in de staatsvorm van de Derde Franse Repu-
bliek, die afscheid neemt van het bonapartisme van het Tweede Keizerrijk.
Zichtbaar wordt het ook in de boulevards van Hausmann, waarvan niet helemaal
duidelijk is in hoeverre ze bedoeld waren om ouderwetse volksopstanden onmo-
gelijk to maken. In ieder geval kon de burgerij er mooi aan woven en er prettig
over flaneren. Regent Street in Londen en de Ringstrasse in Wenen zijn verge-
lijkbare uitingen van cultureel burgerlijk zelfvertrouwen, zoals de muziektempel
in de vorm van het Concertgebouw dat in Amsterdam is.
Het liberalisme is nog ongebroken, het vecht nog een robbertje schoolstrijd uit
in Frankrijk. De militante secularisering van de republique des professeurs richt
zich pas in deze periode op het Franse platteland. Het burgerlijk beschavings-
offensief tegen achterlijke gebieden en achtergebleven groepen komt pas na
1870 goed op gang. Te denken valt aan hygienische programma's, maatregelen
op het gebied van de volksgezondheid, woonbeschaving, leerplicht en dergelijke.
De triomfantelijke wereldtentoonstellingen zijn als het ware de materialisering
van het positivistische wereldbeeld. Er is rond 1870 geen radicale intellectuele
of politieke breuk waarneembaar. De sociaal-economische modernisering komt
ook dan pas goed op stoom. Veel gebieden, zoals delen van Rusland, komen in
deze periode pas voor het eerst in aanraking met de industrialisatie.

1890 en 1914

Een vergelijkbare discussie is wel gevoerd met als inzet het laatste decennium
van de negentiende eeuw. Was 1890 niet het begin van de twintigste eeuw in
die zin dat toen `onze' problemen ontstonden?
Gewezen wordt dan op het imperialisme, de vorming van de koloniale rijken
met bijbehorende Europese rivaliteiten. Ook de bewapeningswedloop in Europa
met overal massale dienstplichtlegers wordt genoemd en de volstrekt vastlig-
gende, elkaar wantrouwende allianties van Geallieerdenen Centralen wordt op-
gevoerd.
Gewezen wordt ook op de intellectuele en culturele twijfels aan liberalisme, bur-
gerlijkheid en rationalisme die opkomen in kunsten en wetenschappen. Het werk
van Freud ondergraaft het beeld van de rationele (liberale) mens en zaait twijfel
aan de mogelijkheid van maatschappelijke vooruitgang. Als de menselijke natuur
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niet echt verbeterd kon worden, moest dan niet voor intuitie en vitalisme geko-
zen worden, ideeen die bij Bergson en Nietzsche to vinden zijn.
Was de burgerlijke samenleving en was vooral de burgerlijke cultuur niet erg
gezapig en zelfgenoegzaam geworden? Zuchten van verveling werden geslaakt,
er werd geflirt met irrationalisme en zelfs geweldsverheerlijking werd in het
decennium voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog bon ton. Onschuldiger was
meestal het kunstenaarsverzet van de zelfbenoemde avant-garde, die antiburger-
lijk was en dat ook in een bohemien-achtige levenswijze uitdroeg.

Zeker zijn die ontwikkelingen waameembaar, maar de jaren 1890 zijn evenzeer
een periode van burgerlijk zelfvertrouwen en van optimisme. Economisch is de
wereldwijde recessie overwonnen. Europa regeert de wereld en brengt overal
vooruitgang (dat laatste wordt vanuit de Verenigde Staten een beetje en vanuit
de kolonien nog helemaal niet tegengesproken). Het liberalisme is sociaal-
cultureel oppermachtig, de arbeidersbeweging begint to verburgerlijken en re-
visionistische aanpassingen aan het kapitalisme to plegen.
Voor sommigen was deze periode wellicht een Fin de Siecle, voor de meer-
derheid van de burgerij en voor het eerst ook voor groepen arbeiders en witte
boordenwerkers was het toch vooral de Belle Epoque.

Onbetwistbaar is 1914 wel een grote cesuur. In ieder geval maakt de Eerste We-
reldoorlog een eind aan de resten van het Ancien Regime. Voorzover daar nog
elementen van aanwijsbaar waren in het `Tweede Europa' en incidenteel ook in
het gemodemiseerde westelijke gedeelte van Europa, verdwenen ze in en door
de Grote Oorlog. In Duitsland was na 1918 de positie van de Junker-klasse ver-
zwakt, in Rusland vaagde de revolutie van 1917 het Ancien Regime weg. Hitler
en Stalin zouden de laatste wortels ausradieren. Multinationale politieke een-
heden, zoals de Habsburgse dubbelmonarchie en het Ottomaanse Rijk, verdwe-
nen van de kaart van Europa. Hun plaats werd ingenomen door nationale staten
die zich legitimeerden met een modern, radicaal nationalisme.
Tegelijkertijd werd een aantal kernleerstukken van de negentiende eeuw afge-
dankt. Het liberalisme was verdacht geraakt, vooruitgangsgeloof was geknakt,
massa-democratie en massa-partijen kwamen op. De nieuwe generatie keerde
zich, voorzover ze het front overleefd had, tegen de wereld van de vaders en
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stelde haar hoop op nieuwe politieke bewegingen: socialisme, fascisme, natio-
naal-socialisme. Het Europa van de vorsten en liberale burgers was verdwenen,
dat van dictators en totalitaire bewegingen was aangebroken.

Modernisering

Wat moeten we nu aan met al die uiteenlopende begin- en einddata voor de
negentiende eeuw? We moeten ons daar niet al to druk over maken. Het zijn
illustraties van zienswijzen, van interpretaties.
Globaal kunnen die interpretaties in twee groepen verdeeld worden. Er zijn
onder historici aanhangers van de zogenaamde lange negentiende eeuw die loopt
van 1789 tot 1914, en er zijn historici die een voorkeur hebben voor het concept
van de korte negentiende eeuw, de periode 1815-1870.
De korte negentiende eeuw is tamelijk overzichtelijk. Het gaat om een periode
van materiele vooruitgang, gedragen door liberalisme en vrijhandel met een
overwicht van de burgerij. Een prettig, rationeel, vertrouwenwekkend tijdvak
zonder grote oorlogen.
De lange negentiende eeuw levert meer complicaties op. De ontstaansgeschiede-
nis uit revolutionaire dynamiek, de afremming daarvan rond 1815, gevolgd door
een nieuwe dynamiek, die ook nieuwe problemen schept voor het stelsel zelf,
problemen die na 1870 (of 1890) acuut worden. Dat is een beeld met meer con-
tradicties, tempoverschillen, verwarring en onzekerheden.

In beide concepten treft men overigens wel dezelfde constituerende elementen
aan van wat de negentiende eeuw kenmerkt.
Trefwoorden zijn industrialisatie, mechanisatie, schaalvergroting, rationalisering,
vooruitgang en liberalisme. Het gaat kortom om modernisering. De negentiende-
eeuwer is in beide opvattingen iemand die in toenemende mate in de stad
woont, in grote bedrijven werkt, gealfabetiseerd is, onderworpen wordt aan
scholing, belastingplicht en dienstplicht, maar ook mag stemmen en langzamer-
hand een beroep kan doen op sociale voorzieningen.
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Ambivalenties

De meeste onderdelen van deze modernisering worden veelal op positieve wijze
ten tonele gevoerd. Dat is wat anachronistisch, wat teveel vanuit onze betrok-
kenheid met onze huidige verzorgingsstaat geredeneerd. Het negeert de contra-
dicties die in de negentiende eeuw zelf aanwezig zijn en die dan ook niet rond
1890 zomaar uit de lucht komen vallen.
Twee voorbeelden daarvan wil ik hier aanstippen, het nationalisme en de roman-
tische cultuurkritiek.

Modern nationalisme is een product van de Franse Revolutie. Het was agressief
en progressief tegelijk. Nationalisme was egalitair, het fungeerde als gelijkmaker
tegenover de standenstaat, bijvoorbeeld in de vorm van universele dienstplicht.
Al gauw bleek dat het niet alleen ging om gelijke en gelijkgezinde verlichte
citoyens, het ging ook om Franse burgers. Daar kwam de wereld buiten Frank-
rijk onder Napoleon hardhandig achter. De weerstand tegen de Franse overheer-
sing nam onder andere in Duitsland de vorm aan van een beginnend modem na-
tionalisme dat zich gedeeltelijk ook keerde tegen de nu als Frans opgevatte
Verlichting en tegen het `Franse' rationalisme. Nationalisme en algemene men-
selijke vooruitgang waren vanaf dat moment niet meer synoniem.
Voorlopig blijkt die gespletenheid nog niet. Progressieve volksbewegingen, vaak
gedragen door burgerlijke elites, gaan hand in hand met het liberalisme. In
Engeland vormt het optreden van John Stuart Mill een illustratie, in Frankrijk
dat van Thiers en Guizot en in Italie dat van Mazzini. Ook in Duitsland, Bohe-
men en natuurlijk in Nederland, met onze eigen Robert Fruin en Johan Rudolf
Thorbecke, is de samensmelting van nationale en liberale elementen in een pro-
gressieve beweging aanwijsbaar. Die bewegingen hebben ook een sociale com-
ponent, de natie moet goed zorgen voor alle onderdanen.

Na 1848 wordt de verhouding tussen nationalisme en liberalisme gecompliceer-
der, omdat nationalisme dan niet meer in alle gevallen samenvalt met de res-
publica, met het publieke goed.
Dat blijkt op het internationale vlak bij de afkalving van de vrijhandel en
de opkomst van nationale protectie. Het sociaal-imperialisme van Joseph
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Chamberlain, waarbij de sociale verantwoordelijkheid voor de Engelse arbeiders
genomen werd op kosten van de kolonien, kan dienen als een ander voorbeeld.
Het probleem treedt ook daar op waar men het niet eens is over de definitie van
wie de natie vormt, of van wat de grenzen ervan zijn. De kwesties zijn bekend:
Groot-Duits versus Klein-Duits, Pan-Slavisme versus Russisch, Pools of Ser-
visch nationalisme, Italia irredenta, Elzas-Lotharingen.

Het laatste geval heeft zelfs aanleiding gegeven tot de ontwikkeling van twee
verschillende definities van nationalisme, de zogenaamde subjectieve en de ob-
jectieve natieconceptie.
De subjectieve natieconceptie stelt dat een natie het gevolg is van een wils-
beslissing. Groepen mensen delen een geschiedenis en cultuur met elkaar en
willen gezamenlijk verder optrekken. Die voluntaristische opvatting was in het
geval van Elzas-Lotharingen natuurlijk aantrekkelijk voor de Fransen en is dan
ook bedacht door de Fransman Ernest Renan. De inwoners van de Elzas en van
Lotharingen deelden een verleden met de rest van Frankrijk en ze hechtten daar
in zijn ogen grote waarde aan.
Van Duitse zijde werd daar de objectieve natieconceptie tegenover gesteld, die
veel deterministischer was. Naties werden bepaald door kenmerken als taal en
volkscultuur. Wie Duits sprak, was Duits, ongeacht het politieke gezag dat per
ongeluk in Parijs zetelde. De basis voor die opvatting was gelegd door Herder
met zijn cultuurnationalisme, dat door Duitse romantici en door nationalistische
historici als Ranke verder werd uitgewerkt.
Later in de negentiende eeuw werden biologische en racistische elementen aan
dit natiebegrip toegevoegd: de bekende blonde haren, blauwe ogen en langwer-
pige schedeldaken als kenmerken van het Germaanse ras. Deze denkwijze, die
overigens bepaald niet tot Duitsland beperkt bleef, stond in radicale vorm haaks
op het in principe internationalistische liberalisme en socialisme. Illustratief is
de intellectuele carriere van het sociaal-darwinisme. In de eerste decennia na
Darwins publicatie uit 1859 wordt deze typisch positivistische toepassing van
de evolutieleer op de maatschappelijke ontwikkeling geassocieerd met vooruit-
gangsdenken, zelfs met socialisme. Aan het einde van de eeuw is dit sociaal-
darwinisme het domein geworden van biologisch-racistische nationalisten.
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De erfenis van de negentiende eeuw is dus niet zo eenduidig als bet veelge-
bruikte concept van modernisering suggereert. Dat geldt ook voor bet proces
van modernisering zelf. Onder de noemer van `rationalisering van de samen-
leving' is daar in de negentiende eeuw veel over afgefilosofeerd.
De Duitse socioloog Max Weber zag deze rationalisering als onontkoombaar. Ze
had volgens hem zeker positieve kanten, zoals voorspelbaarheid in bet gedrag
van de overheid die resulteerde in gelijke behandeling van de onderdanen. Maar
helemaal prettig was een gerationaliseerde samenleving, waar alles aan calculatie
onderworpen zou zijn, niet. Er zou veel verloren gaan; Weber sprak van Entzau-
berung der Welt.
In wezen was dit een romantische cultuurkritiek, die ook terug to vinden valt in
bet bekende sociologische begrippenpaar Gemeinschaft en Gesellschaft. In dit
invloedrijke theorema, eind negentiende eeuw bedacht door Ferdinand Tonnies,
werd ook de komst van de moderne samenleving als onafwendbaar beschouwd,
maar niettemin werd de teloorgang van de warme, traditionele samenleving be-
treurd.
Men greep dus op hetzelfde romantische tegenbeeld terug als veel nationalisten
deden. Toch beperkte deze romantische cultuurkritiek zich niet tot conservatieve
stromingen. Ook bij socialisten en anarchisten was ambivalentie waarneembaar.
De toekomstverwachting was optimistisch, maar de gewenste toekomst kende tal
van traditionele, romantische elementen. De harmonieuze communistische sa-
menleving van Karl Marx en bet warme anarchisme van William Morris kunnen
als voorbeeld dienen. Ook dat nuanceert bet beeld van de `moderne' negentiende
eeuw.

Een volgende complicatie is bet feit dat modernisering op zich niet altijd een
progressief, liberaal of sociaal-democratisch karakter hoeft to hebben. Bureau-
cratisering, dienstplichtlegers, verzorgingsstaat en volksonderwijs zijn orga-
nisatorische middelen en instrumenten tot massamobilisatie, die ook door con-
servatieve groeperingen van harte gebruikt zijn.
De eerder genoemde schoolstrijd van Jules Ferry in de Derde Franse Republiek
was niet zozeer gericht tegen conservatieve resten van bet Ancien Regime, als-
wel tegen een modem katholiek onderwijsoffensief. Een paradox van modernise-
ring wordt verwoord in bet eerder genoemde aforisme, dat inhoudt dat er na de

116



De negentiende eeuw

aanleg van de spoorwegen in Frankrijk geen revolutie meer mogelijk was.
Zonder datzelfde moderne spoorwegnet zou ook het immense succes van de
bedevaartplaats Lourdes ondenkbaar zijn geweest. Het conservatieve katholi-
cisme, het zogenaamde ultramontanisme, is een modern verschijnsel. Onze eigen
Nederlandse verzuiling is een vergelijkbare manifestatie van het inzetten van
moderne middelen ter mobilisering van de massa voor het bereiken van conser-
vatieve, op het eerste gezicht traditionele, ouderwetse doelen.

Deze voorbeelden, waarvan er meer zijn to geven, zetten het dominante beeld
van de negentiende eeuw als een periode die gekenmerkt wordt door modernise-
ring in burgerlijk-liberale zin, niet op zijn kop. Wel laten ze de keerzijde van de
medaille zien, door aandacht to vragen voor schaduwzijden van de modernise-
ring, voor de donkere kanten, die er een intrinsiek onderdeel van vormen.
Dat probleem is later wel benoemd als de Dialektik der Aujklarung. Wij twin-
tigste-eeuwers zijn, na twee wereldoorlogen en ettelijke genocides, daarvoor
gevoeliger dan de negentiende-eeuwers. Waarmee ook deze meer afstandelijke
visie op de negentiende eeuw dus niet ontkomt aan een presentistisch element.

117





Een zeer korte geschiedenis
van de korte twintigste eeuw
M. van Rossem

Op 28 juni 1914 schoot de twintigjarige Servische terrorist Gavrilo Princip de
Oostenrijks-Hongaarsetroonopvolger Franz Ferdinand en diens echtgenote dood.
Het succes van de aanslag was het gevolg van een toevalligheid. Eerder op die
dag was een adjudant van Franz Ferdinand gewond geraakt bij een aanslag van
dezelfde bende waartoe ook Princip behoorde. Franz Ferdinand besloot zijn
adjudant in het ziekenhuis to bezoeken en vroeg daarom zijn chauffeur to stop-
pen en terug to rijden. Dat gebeurde precies op het punt waar Princip, die
de moed eigenlijk al had opgegeven, nog wat stond to dralen. Zo kreeg de jeug-
dige moordenaar alle tijd om rustig en doelgericht to schieten. De aanslag
in Serajewo leidde een paar weken later tot het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog.
Oostenrijk-Hongarije zag in de moord een goede gelegenheid om het ambitieuze
Servie definitief mores to leren. Het vroeg en kreeg daarvoor de onvoorwaarde-
lijke steun van zijn bondgenoot Duitsland. Het slavische Rusland koos partij
voor het benarde, slavische Servie. Toen Rusland begon to mobiliseren zagen de
Duitsers zich gedwongen een grote Europese oorlog to beginnen. De Duitsers
hadden die dwangsituatie overigens zelf in het leven geroepen. De Russen had-
den al twintig jaar een hecht bondgenootschap met de Fransen. Dat betekende
dat de Duitsers, in het geval van een oorlog met de Russisch-Franse alliantie, op
twee fronten tegelijk zouden moeten vechten. Teneinde deze situatie to vermij-
den, hadden de Duitsers een militair plan ontworpen dat hen in staat stelde twee
opeenvolgende eenfrontsoorlogen to voeren. Zij hadden gecalculeerd dat een
volledige Russische mobilisatie, gezien de omvang en de administratieve achter-
lijkheid van het land, zeker zes weken in beslag zou nemen. Die zes weken
moesten gebruikt worden om Frankrijk to verslaan. Vervolgens zou het gehele
Duitse leger per spoor naar het oostelijk front worden gebracht. Gegeven de
praemissen van dit plan moesten de Duitsers op het moment van de Russische
mobilisatie onmiddellijk mobiliseren en Frankrijk aanvallen, aangezien zij nog
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maar zes weken de tijd hadden voor het immense Russische leger comleet to
velde zou zijn. Omdat de Duitsers de Fransen over een zo breed mogelijk front
wilden aanvallen, moesten zij zich bovendien doorgang verschaffen door het
neutrale Belgie. Dat haalde hen de vijandschap van Engeland op het lijf, dat de
neutraliteit van Belgie had gegarandeerd. De Duitsers hadden zodoende hun hele
besluitvorming in het geval van een Europese crisis ondergeschikt gemaakt aan
hun militaire planning en zichzelf van elke flexibiliteit beroofd.
Mogen we daarom stellen dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog moedwillig ver-
oorzaakt heeft? Dat zou aan Duitsland in een zeer complex interactieproces
teveel schuld geven. Het is eerder zo dat Duitsland niet afkerig was van een
groot militair conflict toen eenmaal een situatie was ontstaan waarin dat conflict
een voor de hand liggende keuzemogelijkheid was en waarin inbinden aanzien-
lijk gezichtsverlies zou hebben veroorzaakt. Duitsland handelde vanuit een
fatale combinatie van angst en ambitie. De Duitse militaire en politieke leiding
was al lang van mening dat vroeg of laat zou moeten worden afgerekend met
Rusland, dat op den duur over grotere ontwikkelingsmogelijkheden beschikte
dan Duitsland. Als dat dan toch moest gebeuren dan liever vroeg dan laat, dan
liever voordat Rusland nog sterker zou zijn geworden. De Duitse elite was ook
van mening dat Duitsland recht had op Weltmacht-status en die zou slechts
gerealiseerd kunnen worden door de strategische omsingeling in Europa to door-
breken.
De Eerste Wereldoorlog, die uiteindelijk op 3 augustus 1914 begon, is door de
Duitse historicus Golo Mann terecht beschreven als Die Mutterkatastrophe. De
hele politieke geschiedenis van de twintigste eeuw kan zonder veel moeite
herleid worden tot de volkomen onverwachte en desastreuze gevolgen van
de Eerste Wereldoorlog. Zonder de Eerste Wereldoorlog zou de Russische
Revolutie van 1917 zeker niet hebben plaatsgevonden en zou het bolsjewisme,
met zijn heilloze combinatie van utopisme en gewetenloosheid, waarschijnlijk
nooit meer zijn geworden dan de ideologie van wat marginale oproerkraaiers.
Ook het Italiaans fascisme en zijn radicale variant, het Duitse nationaal-
socialisme, zouden zonder Eerste Wereldoorlog het levenslicht niet aanschouwd
hebben. Door die oorlog ging de overheid in de getndustrialiseerde landen een
veel prominenter rol spelen dan zij ooit eerder had gedaan. Dat de overheid de
economie en eigenlijk het hele maatschappelijk verkeer zou moeten en kunnen
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ordenen, was een idee dat in de loop van de oorlog uit nood werd geboren. Dat
de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog grotendeels samenvallen met de ge-
volgen van de Eerste Wereldoorlog, is een even voor de hand liggende als juiste
gedachte. Daarmee is dan ook de verbinding gelegd tussen de Eerste Wereld-
oorlog en de Koude Oorlog. Dat laatste conflict was immers het gevolg van de
militair-politieke situatie die de Tweede Wereldoorlog in Europa had veroor-
zaakt.
Princip vermoorddde niet alleen de brave Franz Ferdinand en zijn vrouw, hij
loste ook - zij het veertien jaar to laat - het startschot voor de twintigste eeuw.
Hoe deze eeuw verlopen zou zijn als Princip wat eerder naar huis zou zijn ge-
gaan omdat hij zin had in een boterham met pindakaas, zullen we nooit weten.
De meeste historici zien in Princips aanslag niet meer dan een aanleiding en zijn
van mening dat een groot Europees conflict vroeg of laat toch wel zou zijn
uitgebroken. Het is een voor de hand liggende redenering, die het gevolg is van
het algemeen aanvaarde - maar daarom nog niet juiste idee - dat grote gevol-
gen ook grote oorzaken moeten hebben.
Als de bovenstaande, ongetwijfeld to deterministische schets van de twintigste
eeuw enigszins klopt, kunnen we gemakkelijk concluderen dat de eeuw die to
laat begon zo'n negenjaar to vroeg is afgelopen. Eind 1989 was duidelijk dat de
Koude Oorlog voorbij was en twee jaar later, in december 1991, werd de rode
vlag boven het Kremlin gestreken, waarmee er een einde kwam aan het laatste
grote wanprodukt van de verwarring van de Eerste Wereldoorlog. Zo komen we
dan aan het al door velen gesignaleerde idee van de korte twintigste eeuw;
1914-1991.

In de prachtige zomer van 1914 was vrijwel iedereen wild enthousiast over de
komende oorlog. Overal verzamelden zich op de pleinen van de grote steden
euforische menigten om to getuigen van hun vaderlandsliefde en vertrouwen in
de komende overwinning. Politieke en sociale tegenstellingen vielen weg en de
naties werden wat zij volgens de nationalisten altijd al hadden moeten zijn:
hecht vereende vechtgemeenschappen. De algemene verwachting was dat de oor-
log slechts enkele maanden zou duren en een herdfsch karakter zou hebben.
Voor velen was de euforie van die zomerse weken in 1914 een hoogtepunt in
hun leven. Zo bijvoorbeeld voor de eenzame zwerver en mislukte kunstenaar
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Adolf Hitler, die als zovele anderen in de komende oorlog niet de dood zag,
maar bet leven; bet ware, heldhaftige, authentieke leven.
Die euforie stierf in de volgende jaren een ellendige, modderige dood in de
zinloze slachtingen aan bet westelijk front. De slag om de Somme werd door de
Engelse soldaten de Great Fuck-up genoemd, maar in feite kan die term gelden
voor de hele Eerste Wereldoorlog. Het dynamische duo van overspannen natio-
nalisme en industrialisatie creeerde een totale nationale mobilisatie en totale
oorlogvoering die volstrekt in strijd waren met de verwachtingen die gebaseerd
waren op de beperkte oorlogvoering van de late negentiende eeuw.
Voor de geallieerden was bet jaar 1917 bet absolute dieptepunt van de oorlog.
Na een omvangrijk maar volkomen zinloos voorjaarsoffensief, was bet moreel
van bet Franse leger geknakt en werd er aan bet front op grote schaal gemuit.
Minstens even bedreigend voor de geallieerde oorlogsinspanning waren de
rampzalige ontwikkelingen in Rusland. Driejaar oorlogvoering hadden duidelijk
gemaakt dat bet tsaristische regime zowel militair als administratief volkomen
incompetent was. De Russische soldaten, die bet vaak zonder bruikbare wapens
moesten stellen, deserteeerden en in de grote steden schoot de voedseldistributie
tekort. Het gebrek aan voedsel leidde begin 1917 tot grote demonstraties, de
ineenstorting van bet bevoegd gezag en tenslotte tot de abdicatie van de tsaar in
maart. Zeven maanden later maakten Lenin en zijn bolsjewieken zich meester
van de macht, hoewel zij een minderheidsgroepering vormden onder de diverse
revolutionaire partijen in Rusland. Lenins succes was to danken aan de goede
organisatie van zijn voorhoedepartij, aan zijn volledige gebrek aan scrupules en
bovenal misschien wel aan bet feit dat hij praktisch de enige was in de toen-
malige chaos die wist wat hij wilde. Hij kende immers de glorieuze toekomst en
vond bet geen bezwaar ter bespoediging van haar komst in bet heden bloed to
laten vloeien. Hij verwachtte bovendien dat de wereldoorlog tot een spoedige
revolutie in Duitsland zou leiden, zodat bet revolutionaire Rusland niet langer
meer alleen zou staan.
In maart 1918 sloten de bolsjewieken een vemederende vrede met Duitsland.
Van hun klinkende overwinning aan bet oostelijk front hebben de Duitsers in
bet westen niet kunnen profiteren, omdat de krachtsverhoudingen daar in 1918
snel verschoven ten gunste van de geallieerden. Dat was bet gevolg van de
Amerikaanse deelname aan de oorlog aan geallieerde zijde rinds april 1917.
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Begin 1917 hadden de Duitsers besloten tot een onbeperkte duikbootoorlog: zij
zouden alle schepen, ook die van neutrale naties, in de wateren rond Engeland
en Frankrijk torpederen. Zij hoopten de geallieerden zo of to sluiten van de
onmisbare aanvoer van materiaal uit de Verenigde Staten. De Duitsers slaagden
niet in deze opzet en de Amerikaanse president Wilson had al eerder verklaard
dat de onbeperkte duikbootoorlog voor hem een casus belli zou zijn.
In het voorjaar en de zomer van 1918 begonnen de Amerikaanse troepen in gro-
ten getale aan het westelijk front to arriveren. Het grote Duitse zomeroffensief
mislukte en de Duitse legerleiding realiseerde zich dat de kracht van de ge-
allieerden vanaf dat moment alleen maar groter zou worden. Op 11 november
capituleerde het Duitse leger.

Bij de vrede van Versailles, die het jaar daarop werd getekend werd Duitsland,
vooral door toedoen van de nerveuze Fransen, bijzonder hard aangepakt. Het
kreeg de schuld van de oorlog, verloor al zijn kolonien, kreeg allerlei ver-
nederende beperkingen van zijn militaire macht opgelegd en werd bovendien
gedwongen immense herstelbetalingen aan de geallieerden to doen. Vernedering
van de verslagen vijand is altijd begrijpelijk, maar nooit verstandig, omdat zij
onvermijdelijk revanchisme in de hand werkt. De vernedering van Duitsland in
1919 was we] bijzonder onverstandig, aangezien de strategische positie van
Duitsland, hoe merkwaardig dit ook moge klinken, ten gevolge van de Eerste
Wereldoorlog op termijn aanzienlijk sterker was geworden dan zij in 1914 was.
De verliezer van de oorlog bleek, nadat de rookwolken waren opgetrokken en
iedereen van de eerste verwarring was bekomen, in feite de overwinnaar. Er
is wel eens geschreven dat de Tweede Wereldoorlog niet begon op 3 september
1939, maar op 11 november 1918. Er steekt wel enige waarheid in deze bewe-
ring, al is zij wat al to scherp gesteld. Vanwaar deze paradoxale uitslag van de
Eerste Wereldoorlog?
President Wilson was naar de vredesconferentie in Parijs gekomen met prachtige
plannen voor een nieuwe internationale organisatie (de Volkenbond) die oor-
logen voorgoed onmogelijk zou moeten maken. De Amerikaanse Senaat stemde
echter tegen de Vrede van Versailles en tegen een Amerikaans lidmaatschap
van de Volkenbond. Die stemming werd bevestigd door de verkiezingen van
november 1920. De Amerikanen hadden spijt van hun interventie in Europa. Zo
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verdween de natie die de Eerste Wereldoorlog had beslist voor ruim twee
decennia van het Europese machtspolitieke toneel. De kersverse Sovjetunie was
er onbeschrijfelijk slecht aan toe. Zij werd geruineerd door een jarenlange
burgeroorlog en zou voorlopig in Europa geen rol van betekenis spelen.
Oostenrijk-Hongarije was in zijn diverse nationale onderdelen uiteengevallen.
Deze zogenaamde Nachfolgerstaten raakten in het interbellum onder Duitse
economische invloed. Engeland was getraumatiseerd door de verliezen aan het
westelijk front, had spijt van de harde aanpak van het verslagen Duitsland en
wilde zijn engagement in Europa verminderen. Frankrijk, schijnbaar een van de
glorieuze overwinnaars, was in feite de grote verliezer van de Eerste Wereld-
oorlog. Het had naar verhouding meer doden to betreuren dan de andere oorlog-
voerenden en een groot deel van Noord-Frankrijk was geru7neerd door het
westelijk front. Frankrijk had gehoopt op een Engels-Amerikaanse garantie
tegen een eventueel revanchistisch Duitsland, maar daar kwam het niet van door
het Amerikaanse vertrek uit Europa. Zo stond Frankrijk betrekkelijk alleen
tegenover een potentiele tegenstander die tijdens de oorlog had getoond militair
opgewassen to zijn tegen Engeland, Rusland en Frankrijk samen.

Direct na de oorlog leek het heel even of Lenins hoop - revoluties in de rest
van Europa naar het Russische voorbeeld - verwezenlijkt zou worden. De revo-
lutionaire impuls was echter meer schijn dan werkelijkheid, vooral het produkt
van verwarring en van het tijdelijk verlies van legitimiteit van de bestaande
overheden. Uiteindelijk zou een contrarevolutionaire beweging met revolutio-
naire trekken in de periode tussen de wereldoorlogen veel invloedrijker zijn: het
fascisme.
In 1919 richtte de voormalige socialist Benito Mussolini in Italie een fascis-
tische partij op, die er in slaagde binnen drie jaar langs semi-legale weg aan
de macht to komen. De belangrijkste kenmerken van het fascisme waren hyper-
nationalisme en een vanzelfsprekende gewelddadigheid. Die beide eigenschappen
waren typisch produkten van de Eerste Wereldoorlog. De oorlog had geweld ge-
legitimeerd en oorlogsveteranen speelden in de fascistische bewegingen, zeker in
de beginjaren, een prominente rol. De fascisten wilden het hele volk verenigen
en de strijdbare euforie van het begin van de wereldoorlog een permanent karak-
ter geven. Zij transformeerden de politiek daartoe, vaak op briljante wijze, in
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een permanent spektakel van optochten, toespraken, uniformen, vlaggen, fakkels
en wat dies meer zij. Het spektakel werd aangevoerd door een charismatisch
leider. Leiding en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid waren belangrijke be-
standdelen van de fascistische ideologie. Verder was het fascisme overal tegen:
tegen het liberalisme, tegen de democratie, tegen het kapitalisme en zeer in het
bijzonder tegen het communisme en de onrechtvaardige vrede van Versailles.
In hetzelfde jaar dat Mussolini zijn partij oprichtte, werd ook de zwaar ge-
decoreerde oorlogsveteraan Adolf Hitler politiek aktief. De Duitse capitulatie
was voor hem de verschrikkelijkste gebeurtenis van zijn leven geweest en op die
dramatische elfde november was hij er direct van overtuigd dat de oorlog nog
eens gevoerd zou moeten worden en dat Duitsland dan zou winnen. Hitler sloot
zich aan bij een klein radicaal partijtje en toonde daar over grote politieke
talenten to beschikken. Toch verliep zijn politieke carriere aanvankelijk aan-
zienlijk minder voorspoedig dan die van Mussolini. Een door Hitlers National
Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei georganiseerde staatsgreep in Beieren in
1923, mislukte jammerlijk en Hitler verdween voor ruim een jaar in de ge-
vangenis. Zijn tijd moest nog komen.

Zevenjaar na afloop van de oorlog begon de situatie in Europa zich eindelijk to
stabiliseren. Duitsland raakte uit zijn isolement en werd weer opgenomen in het
Europese statensysteem. Bij het Pakt van Locarno (oktober 1925) garandeerden
de Italianen en Engelsen de Franse en Belgische oostgrens en erkende Duitsland
zijn nieuwe grenzen in het westen als definitief. Ten aanzien van de nieuwe
grenzen in het oosten wilde Duitsland slechts beloven die niet met geweld to
zullen veranderen. Het jaar daarop werd Duitsland lid van de Volkenbond.
In de tweede helft van de jaren twintig ging het Europa, inclusief Duitsland, ook
economisch voor de wind. Het heeft er alle schijn van dat Europa vredig voort
had kunnen wandelen en dat Hitler een voetnoot in de Duitse geschiedenis zou
zijn gebleven, als de economische crisis geen roet in het eten had gegooid. Die
crisis was een minstens even belangrijke voorwaarde voor de rampzalige loop
van de Europese geschiedenis na 1933 als de onbevredigende resultaten van de
Eerste Wereldoorlbg. In oktober 1929 stortten in Wallstreet de prijzen van de
aandelen in, die in de voorafgaande jaren speculatief omhooggedreven waren.
Door structurele gebreken in de Amerikaanse economie ontwikkelde de beurs-
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crisis zich in hoog tempo tot een zeer ernstige economische depressie. De
Amerikaanse industriele produktie werd tussen 1929 en 1932 gehalveerd en
meer dan een kwart van de beroepsbevolking werd werkloos. De economische
ramp in de Verenigde Staten had onmiddellijke en ingrijpende consequenties
voor de Duitse economie. De Amerikanen hadden in de jaren twintig veel kort-
lopende kredieten verschaft aan Duitsland en die werden nu opgevraagd, zodat
de ontwikkeling van de Duitse economie plotseling sterk werd afgeremd. Ook
Duitsland raakte in een diepe depressie en die veroorzaakte een ernstige crisis
van het politieke systeem, waarvan vooral de NSDAP wist to profiteren.
Terwijl de NSDAP in 1928 slechts 2.5% van de stemmen had gekregen, werd
zij twee jaar later de op een na grootste partij in de Rijksdag en nog eens twee
jaar later de grootste. Hitler wist op briljante wijze gebruik to maken van de
hem zo onverwacht geboden kans. Hij beloofde alles aan iedereen (altijd makke-
lijk voor een partij die uit het niets komt) en speelde handig in op de politieke,
economische en culturele angsten van de Duitsers, die tussen 1914 en 1925 zo
grondig getraumatiseerdwaren door de teleurstellende loop van de geschiedenis.
De dynamiek van de snel groeiende NSDAP werd effectief ondersteund door de
straatterreur van de knokploegen van de SA, de `militaire' afdeling van de
partij. Na langdurig politiek gehannes accepteerden de Duitse conservatieven
begin 1933 dat zonder de NSDAP geen bruikbare meerderheid in de Rijksdag
viel to realiseren. Op 30 januari werd Hitler Rijkskanselier. De conservatieven
dachten dat zij Hitler wel voor hun karretje zouden kunnen spannen. Dat bleek
een fatale misrekening. Ze hadden Hitler ernstig onderschat, zoals vrijwel
iedereen had gedaan tot hij aan de macht kwam. Adolf Hitler was een briljante
politicus, een uitstekende politieke organisator en een groot en charisma-
tisch spreker. Bovendien was hij steeds bereid op onverwachte momenten grote
risico's to nemen. Dat deze grote talenten in dienst stonden van een zeer
ernstige vorm van politieke waanzin, zou pas blijken toen het ruimschoots to
laat was..
Dat Hitler de satanische verlosser was die altijd al impliciet was in de ellendige
geschiedenis van het verenigde Duitsland, een onvermijdelijk en logisch eind-
punt, is onzin. Hitler was geen vanzelfsprekendheid, hij was een aberratie, hij
was `sui generis'. De Duitse natie, en de hele wereld, heeft met Hitler onbe-
schrijfelijke pech gehad. Zonder Hitler zou de Weimarrepubliek ook wel om
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zeep zijn geholpen en zou Duitsland misschien in de jaren dertig een wat
lawaaiige rechtse dictatuur zijn geworden. De Tweede Wereldoorlog zou dan
echter niet gevoerd zijn en de Europese joden niet vermoord. Natuurlijk had
Hitler de omstandigheden mee: zonder het ressentiment, de angst en de ver-
warring die het gevolg waren van de verloren oorlog, de vrede van Versailles en
de economische crisis, was er niets van hem terecht gekomen.
Toen Hitler eenmaal kanselier was, wisten de nazi's hun positie snel to ver-
sterken. Hitler vestigde in de volgende twee jaar een totale dictatuur. Eerst werd
alle oppositie geelimineerd en de politieke macht geconcentreerd in de partij. De
constitutie van Weimar werd niet afgeschaft, maar van binnenuit uitgehold. Van
de rechtsstaat bleef niets over. Het land werd geregeerd met noodmaatregelen en
administratieve besluiten en uiteindelijk was Hitlers woord wet. Zodra de oppo-
sitie buiten de partij was opgeruimd, werden alle mogelijke opposanten binnen
de partij vermoord. Tenslotte resteerden de almachtige Fuhrer en een paar tra-
wanten. Die laatsten werden door Hitler systematisch tegen elkaar uitgespeeld,
zodat zij zijn positie nooit konden bedreigen.
Dit hele proces van machtsconcentratie deed sterk denken aan de ontwikkelingen
in de Sovjetunie onder Lenin en Stalin. Al in de jaren dertig werd gewezen
op de opmerkelijke overeenkomsten tussen deze totalitaire regimes. Zonder
twijfel ontleende Hitler ook het een en ander aan het bolsjewistische voorbeeld.
Essentieel in beide gevallen waren de almachtige leider, de ideologie en de
volstrekt arbitraire gezagsuitoefening. Zowel de bolsjewieken als de nazi's,
zowel Stalin als Hitler, ging het uiteindelijk om de realisatie van een utopische
waan, die zij zagen als een opdracht van de Geschiedenis. Aangezien de werke-
lijkheid niet in overeenstemming was met de waan, werd zij op gewetenloze en
gewelddadige wijze aan de waan aangepast. Dat heeft waarschijnlijk zo'n hon-
derd miljoen mensen het leven gekost.
Hitlers ideologie, die hij in de vroege jaren twintig uit allerlei bestaande
componenten samenstelde, bestond uit een geopolitieke en een racistische
component. Geopolitiek gezien zat Duitsland in Europa ingeklemd tussen twee
grote mogendheden, Frankrijk en de Sovjetunie. Dat geopolitieke noodlot moest
doorbroken worden. Daartoe zou Frankrijk als machtsfactor uitgeschakeld moe-
ten worden. Veel belangrijker was echter de vernietiging van de Sovjetunie. Als
dat gebeurd was, you in Oost-Europa en het westelijk deel van de voormalige
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Sovjetunie Lebensraum voor de Duitsers geschapen worden. De slaven die
nu nog in dat gebied woonden zouden ten dele verjaagd, ten dele vermoord
en ten dele onderworpen worden. Toegerust met zo'n Grossraum in Europa zou
Duitsland zijn wat het altijd had moeten worden: een Weltmacht. Deze geo-
politieke ideeen weken niet wezenlijk of van de ideeen die de Duitse leger-
leiding tijdens de Eerste Wereldoorlog had ontwikkeld. Uit dit gedroomde. rijk
zouden de joden verdreven moeten worden. Zij waren, als volk zonder natie,
volgens Hitler bij uitstek de vertegenwoordigers van een reeks van ideologieen
(communisme, pacifisme, internationalisme, etc.) die een fundamentele bedrei-
ging waren voor de vitaliteit van Hitlers ideale, egocentrische en agressieve
natiestaat. Naar alle waarschijnlijkheid was Hitler niet vanaf het begin van plan
alle Europese joden to vermoorden. Dat infernale plan werd pas bedacht toen
de Tweede Wereldoorlog al begonnen was en de Entfernung van de joden niet
meer mogelijk was. Natuurlijk wist Hitler in 1933 niet hoe hij zijn doel-
stellingen op lange termijn zou kunnen realiseren. In de uitvoering van zijn
plannen toonde hij zich een brutale opportunist.
De nazi's gingen de zieke Duitse economie onmiddellijk actief to lijf, zodat de
werkloosheid binnen twee jaar was verdwenen. Het volk kreeg brood en spelen
en op de lange termijn, zo werd beloofd, zelfs een volksautootje. In de buiten-
landse politiek wist Hitler, handig blufpokerend, de Duitse positie in ruim vijf
jaar enorm to versterken. In 1936 werd Duitsland westelijk van de Rijn, dat vol-
gens Versailles gedemilitariseerd moest blijven, opnieuw door Duitse troepen
bezet. In het voorjaar van 1938 werd Oostenrijk geannexeerd en in de herfst
van hetzelfde jaar werd tijdens de conferentie van Munchen Tsjechoslowakije
ontmanteld. De Duits sprekende gebieden van dat ongelukkige land werden bij
Duitsland gevoegd. Dit alles gebeurde zonder actief protest en gedeeltelijk zelfs
met actieve medewerking van Frankrijk en Engeland. Na 1945 is Frankrijk en
Engeland deze Appeasement-politiek ernstig verweten. In de jaren dertig echter
leken er voor deze politiek overtuigende argumenten to zijn. Was het niet in
overeenstemming met het in Versailles plechtig vastgelegde principe van het
zelfbeschikkingsrecht der volkeren dat Duits sprekenden deel wilden uitmaken
van Duitsland? Zou Duitsland wellicht niet definitief tot rust komen als aan
zijn rechtvaardige eisen was voldaan? Zou Duitsland vervolgens niet een nuttig
bolwerk kunnen worden tegen de Sovjetunie? Was, tenslotte, alles niet beter
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dan een nieuwe zinloze slachting in Europa? Achteraf moet aan deze reeks nog
een argument worden toegevoegd; het doorslaggevende argument. De Engelse
en Franse politici wisten niet wat wij wel weten: dat Hitler werkelijk gek was,
dat hij werkelijk zou proberen al zijn plannen to realiseren.
In het najaar van 1938 had Hitler Duitsland al een half-hegemoniale positie
in Europa verschaft. Het begon de vraag to worden hoeveel langer Engeland de
machtsuitbreiding van Duitsland kon tolereren. Adolf Hitler zorgde zelf voor
de passende aanleiding voor de beeindiging van de Appeasement-politiek. In
flagrante tegenspraak met de beloften die in Miinchen waren gedaan, bezette
Duitsland in maart 1939 de restanten van Tsjechoslowakije. Dat betekende een
aanzienlijke militaire versterking van Duitsland omdat het de omvangrijke
bewapening van het Tsjechoslowaakse leger en -de moderne Tjechische wapen-
industrie in handen kreeg.
Aangezien wel duidelijk was dat Polen Hitlers volgende slachtoffer zou zijn,
besloot Engeland de Poolse onafhankelijkheid to garanderen. Gezien het feit dat
Engeland militair niets zou kunnen doen als Duitsland aan die onafhankelijkheid
een eind maakte, was dat meer een signal dat Engeland er genoeg van had, dan
een serieus dreigement. De enige mogelijkheid Hitler alsnog strategisch de voet
dwars to zetten was een Frans-Engelse alliantie met de Sovjetunie. Er werd
inderdaad met de Russen onderhandeld, maar de onderhandelingen sleepten zich
traag en moeizaam voort. Het probleem was dat Polen helemaal niets wilde
weten van Russische hulp en onder Been denkbare omstandigheid Russische
troepen op zijn grondgebied wilde toelaten. Stalin koos na enige maanden,
volkomen onverwacht, eieren voor zijn geld. Hij sloot een accoord met Hitler.
Eind augustus werd in Moskou het Molotov-Ribbentroppakt getekend. Hitler
had Stalin meer to bieden dan Frankrijk en Engeland. In een geheim protocol bij
het pakt werd Polen verdeeld tussen Duitsland en de Sovjetunie en bakenden de
nieuwe partners op cynische wijze hun invloedssferen in Oost-Europa af. Als
Hitler kwaad in de zin had voor de Sovjetunie, en dat vermoeden bestond toch
wel, was deze overeenkomst voor Stalin bovendien een ideale manier om tijd to
winnen voor het onvermijdelijke treffen.

Polen was nu ten dode opgeschreven. Op 1 september vielen de Duitsers Polen
binnen en twee dagen later verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland de
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oorlog. Polen werd in vier weken Blitzkrieg overweldigd, precies zo als Hitler
zich dat had voorgesteld. Hij wilde langdurige en omvangrijke oorlogen, die de
mobilisatie van de hele natie noodzakelijk zouden maken, tot elke prijs ver-
mijden. Zijn grootse plannen zouden gerealiseerd moeten worden door middel
van korte, verrassende en razendsnelle militaire campagnes.
Nadat Polen van de kaart was verdwenen, begon de Phoney War; er gebeurde
maandenlang vrijwel niets. Voor Duitsland was het to laat in het seizoen om nog
iets nieuws to ondernemen en Engeland en Frankrijk waren machteloos. Direct
na de overwinning op Polen gaf Hitler het leger opdracht voorbereidingen to
treffen voor een campagne in West-Europa in het voorjaar van 1940. De uit-
schakeling van Frankrijk was een essentiele voorwaarde voor de uitvoering van
Hitlers belangrijkste voornemen: de vernietiging van de Sovjetunie. De lezer zit,
terwijl hij dit leest, waarschijnlijk niet van spanning op het puntje van zijn stoel.
Het verhaal is to beknopt om evocerend to zijn en de gebeurtenissen zijn meer
dan een halve eeuw geleden. Zo lijkt het misschien of het gaat om de
beschrijving van een spelletje Risk. Maar hier was een gek aan het werk! Hitler
nam risico's die geen enkele andere politicus in deze situatie zou hebben geno-
men. Hitler wist ook dat hij grote risico's nam en was bijzonder nerveus aan de
vooravond van de aanval op West-Europa. De combinatie van het Franse leger
en het Engelse expeditieleger in Noord-Frankrijk was qua mankracht en bewape-
ning ongeveer even sterk als het Duitse leger.
Toch waren de geallieerden geen partij voor het Duitse leger. In een paar weken
werd geheel West-Europa onder de voet gelopen. Het Franse leger, aangevoerd
door generaals die eigenlijk al een jaar of tien in een bejaardentehuis hadden
moeten zitten, opereerde alsof het nog steeds 1918 was. Alles ging even lang-
zaam en de Franse tanks, die lang niet slecht waren, werden volkomen verkeerd
gebruikt. De Duitse pantserdivisies, ondersteund door parachutisten en duik-
bommenwerpers, ontwikkelden zo'n tempo dat de legerleiding er zenuwachtig
van werd en hen tot grotere voorzichtigheid maande. Op 21 juni was alles
voorbij en ging Frankrijk accoord met de Duitse wapenstilstandsvoorwaarden.
Frankrijk was niet langer een Grote Mogendheid en zou het ook nooit meer
worden. Het Engelse expeditieleger kon bij Duinkerken als door een wonder
ontsnappen. De Franse nederlaag in 1940 was niet alleen voor de Fransen maar
voor alle waarnemers een grote schok. Het verhaal gaat dat Stalin bleek wegtrok
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toen hij het nieuws hoorde. Wat stond hem to wachten? Was het Duitse leger
werkelijk zo superieur? Wat moest Engeland nu, eenzaam tegenover de Duitse
moloch?
Hitler had verwacht dat Engeland na de Franse nederlaag wel een deal zou
willen maken. Engeland kon immers aan de nieuwe situatie in Europa op afzien-
bare termijn niets veranderen en had nog steeds zijn kostbare imperium. Omdat
Churchill helemaal niets in een schikking zag, waren de Duitsers gedwongen
een invasie van het eiland voor to bereiden. Voor een dergelijke, omvangrijke
amfibische operatie was superioriteit in de lucht een eerste vereiste. Dat was de
inzet van de Battle of Britain die in de zomer van 1940 werd uitgevochten. In
het luchtruim boven Engeland Ieden de Duitsers hun eerste nederlaag en beleef-
den de Engelsen hun finest hour. De Engelsen hadden minder, maar betere en
snellere vliegtuigen en beschikten in de eerste radarinstallaties over een goed
waarschuwingssysteem. Zij hadden bovendien de Duitse militaire code gekraakt,
al is nog steeds niet helemaal duidelijk wat voor betekenis dat heeft gehad voor
de Battle of Britain. Begin oktober 1940 werd de invasie van Engeland afge-
blazen.
Aan het eind van dat jaar besloot Hitler in 1941 de Sovjetunie aan to pakken.
Werkelijk gevaarlijk en belangrijk was Engeland niet, redeneerde Hitler. Als hij
het moederland in Europa bezette, zouden de diverse onderdelen van het impe-
rium of zelfstandig worden of in handen van de Amerikanen en Japanners val-
len. Engeland zou wel voor rede vatbaar worden als de Sovjetunie verslagen
was. De Engelse strategische positie zou dan volkomen hopeloos zijn. Welbe-
schouwd was de Engelse positie in 1940 al beroerd. Men hoefde geen groot
strateeg to zijn om to beseffen dat een Duitse nederlaag alleen nog maar
mogelijk was als de Verenigde Staten en de Sovjetunie gezamenlijk tegen
Duitsland zouden optreden. Het was uiteindelijk Hitler zelf die deze essentiele
voorwaarde voor een Duitse nederlaag creeerde.
Op 22 juni 1941 begon operatie Barbarossa, de Duitse veldtocht tegen de
Sovjetunie. De algemene verwachting was, niet alleen in Duitsland, dat deze
hele onderneming niet meer dan negen tot zeventien weken in beslag zou
nemen. Het sovjetleger, zo werd aangenomen, was nauwelijks sterker dan het
Franse leger. In het oosten voerden de Duitsers een geheel nieuw soort oorlog:
een vernietigingsoorlog. Achter het front begonnen de zogenaamde Einsatz-

131



M. van Rossem

gruppen aan de systematische executie van honderdduizendenjoden, communis-
tische gezagsdragers en anderen die in het nieuwe Duitse Lebensraum niet
gebruikt zouden kunnen worden.
Aanvankelijk behaalden de Duitsers verbijsterende successen. Het Rode Leger
was verrast (ondanks de vele waarschuwingen die Stalin had gekregen) en werd
slecht geleid. Na twee weken besloten de Duitsers - naar zij dachten in het
zicht van de overwinning - hun oorlogsproduktie to verminderen en begon de
Generale Staf aan ambitieuze plannen voor nieuwe overwinningen. Een
euforische Hitler liet zijn gedachten gaan over het nieuwe, door Duitsland
beheerste Europa, waar roken streng verboden zou zijn, iedereen vegetarisch zou
moeten eten en een speciale hoge functionaris zou toezien op het welzijn der
honden.
Naarmate de zomer vorderde, begonnen de Duitsers zich to realiseren dat zij de
tegenstander ernstig onderschat hadden. De veldtocht raakte steeds verder
achterop bij de optimistische schema's. Het Rode Leger bood taai verzet en
hoewel de Duitsers tientallen Russische divisies uitschakelden, verschenen er
steeds weer nieuwe Russische divisies. De zeldzaam primitieve infrastructuur
van de Sovjet-unie was een groot voordeel voor de verdedigers. De Duitse
pantserdivisies, die in West-Europa zoveel vaart hadden kunnen maken, liepen
in Rusland voortdurend vast in de modder. Toen de winter buitengewoon vroeg
inviel, was de Sovjetunie nog niet verslagen. Uiteindelijk liep het reusachtige
Duitse offensief vast in de buitenwijken van Moskou. Op 6 december 1941
voerden de Russen rond Moskou hun eerste tegenoffensief uit. Hitlers grootste
gok was mislukt.
Een dag later, op zondag 7 december, deden de Japanners een verrassingsaanval
op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor. Vier dagen later verklaarde Hitler
de oorlog aan de Amerikanen, in overeenstemming met een belofte die hij de
Japanners ooit had gedaan. De Amerikanen kwamen direct tot de conclusie dat
Duitsland een gevaarlijker tegenstander was dan Japan en dat zij daarom 60%
van hun inspanningen aan de strijd tegen Duitsland zouden besteden. De stelling
valt to verdedigen dat Duitsland op die l le december 1941 de oorlog in feite
verloren had (Japan had de oorlog al op de dag van Pearl Harbor verloren. Het
was geen serieuze tegenstander voor de Verenigde Staten en raakte het initiatief
in de Pacific al in juni 1941 kwijt). Van Hitlers geliefde Blitzkrieg was geen
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sprake meer. De oorlog was een enorme materiaalslag geworden die Duitsland
vroeg of laat zou moeten verliezen. De produktiecapaciteit van de Amerikaanse
economie was van een geheel andere orde dan die van de andere oorlogvoeren-
den. Binnen drie jaar produceerden de Verenigde Staten meer oorlogsmateriaal
dan alle andere bij het conflict betrokken naties samen.
Tijdens hun zomeroffensief van 1942 boekten de Duitsers nog aanzienlijke
terreinwinst. Het was toen echter al lang duidelijk dat de Wehrmacht niet in
staat was de Sovjetunie to verslaan. De campagne van 1942 eindigde in de
heksenketel van Stalingrad, waar de restanten van het Duitse zesde leger zich
aan de Russen overgaven. Het laatste grote Duitse offensief aan het oostelijke
front, in juli 1943, werd door de Russen in een week onschadelijk gemaakt.
Vanaf dat moment was het Rode Leger permanent in het offensief.
Het is de vraag of het Rode Leger de Wehrmacht had kunnen weerstaan als de
bolsjewieken de Sovjetunie in de jaren dertig niet ten koste van enorme offers
op primitieve wijze hadden gefndustrialiseerd. Als deze veronderstelling juist
is, moeten we concluderen dat de Russische Revolutie een positief effect heeft
gehad: de Duitse nederlaag aan het oostelijk front. Paradoxalerwijze hebben niet
de Russen daarvan het meest geprofiteerd, maar de Westeuropeanen. Het valt
niet goed voor to stellen hoe de Engelsen en Amerikanen de Festung Europa
hadden kunnen kraken als het Rode Leger in december 1941 het loodje had ge-
legd. Toen de Engelsen en Amerikanen in juni 1944 in Normandie landden,
stonden ze daar tegenover 40 Duitse divisies. Op hetzelfde moment waren er
140 Duitse divisies aan het oostelijk front actief. Het taaie, maar hopeloze
Duitse verzet in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog had een drama-
tische consequentie. Het stelde Hitler in staat het tweede onderdeel van zijn
geschifte plannen - zoals zich dat in de eerste oorlogsjaren ontwikkeld had -
vrijwel compleet uit to voeren. Bijna zes miljoen joden werden vermoord in de
Duitse vernietigingskampen.

Het voorjaar van 1945 was voor Duitsland waarlijk Stunde Null. De zelfmoord
van Hitler vie] praktisch samen met de zelfmoord van de natie. Het was trou-
wens niet alleen voor Duitsland Stunde Null. Het oude Europese statensysteem,
dat na de Eerste Wereldoorlog nog provisoriSch was opgeknapt, was aan de
tweede Duitse poging de hegemonie in Europa to verwerven bezweken. Een
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nieuw internationaal systeem was noodzakelijk, maar hoe dat er uit zou gaan
zien was in 1945 nog niet duidelijk. Hoogstens was duidelijk dat de Verenigde
Staten en de Sovjetunie, de grote overwinnaars van de oorlog, in dat systeem
een prominente rol zouden gaan spelen.
De Sovjetunie had verreweg de belangrijkste bijdrage geleverd aan de nederlaag
van nazi-Duitsland. Dat gaf de Sovjetunie een zeer sterke strategische positie in
Europa. Het Rode Leger bezette in 1945 het oostelijke deel van Duitsland, Oost-
Europa, Centraal-Europa en een groot deel van de Balkan. Ondanks het militaire
succes was de positie van de Sovjetunie weinig benijdenswaardig. Aan het
oostelijk front hadden meer mensen gevochten en waren meer mensen gesneu-
veld dan in alle andere theaters van de oorlog bij elkaar. De Sovjetunie had
tussen de 25 en de 30 miljoen doden to betreuren, tienduizenden dorpen waren
verwoest en de landbouwproduktie was praktisch gehalveerd. In feite was de
Tweede Wereldoorlog voor de Sovjetunie een ramp.
Dat gold zeker niet voor de Verenigde Staten. Zelden was een natie zo superieur
aan alle andere naties als de Verenigde Staten in 1945. De Verenigde Staten
hadden zelf vanzelfsprekend geen directe schade geleden en in de Stille Oceaan
en in Europa minder dan 300.000 man verloren. In 1945 namen de Verenigde
Staten meer dan de helft van alle industriele produktie in de wereld voor hun
rekening. Amerikaanse troepen bezetten een belangrijk deel van Duitsland en
geheel Japan. Tenslotte hadden de Amerikanen een nieuw afgrijselijk wapen
ontwikkeld: de atoombom. Zij geloofden in 1945 ten onrechte dat zij het mono-
polie van dit wapen vrij lang zouden kunnen behouden.
Over de Europese Grote Mogendheden kunnen we vrij kort zijn. Hoewel Frankrijk

in 1940 een dramatische nederlaag had geleden en vervolgens onder leiding van
maarschalk Petain jarenlang met de Duitsers had gecollaboreerd, kreeg het na de
oorlog van de overwinnaars de status van Grote Mogendheid toch ten dele terug.
Dat gebeurde vooral met het oog op het machtsvacuum dat na de oorlog in
West-Europa dreigde to ontstaan. Frankrijk, hoe verzwakt ook, kon niet gemist
worden. Engeland had een heroische rol gespeeld, maar daarbij zwaarder moeten
tillen dan het eigenlijk kon. Financieel was Engeland aan het einde van zijn
Latijn en daardoor vrijwel volledig afhankelijk geworden van de Verenigde
Staten. Duitsland had gedemonstreerd, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog,
een indrukwekkende militaire krachtsinspanning to kunnen leveren. Het was
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echter aan die demonstratie bezweken. Dat Europa door de Tweede Wereld-
oorlog machtspolitiek gezien werd teruggezet naar de tweede rang, werd in de
jaren na 1945 verder bevestigd doordat de Europese naties binnen vijftienjaar al
hun belangrijke kolonien verloren.

De Amerikaanse president Franklin Roosevelt vond het van groot belang dat de
Verenigde Staten ook na afloop van de oorlog een rol zouden blijven spelen op
het internationale toneel. Hij was bang dat de Verenigde Staten zich na de
oorlog, net als na de Eerste Wereldoorlog, van de wereld zouden afwenden.
Teneinde dat gevaar to vermijden nam de Amerikaanse regering a] tijdens
de oorlog het initiatief voor een nieuwe internationale organisatie, de Vere-
nigde Naties, die de vrede zou moeten bewaren door samenwerking van de
Grote Mogendheden. Via het lidmaatschap van de Verenigde Naties konden de
Verenigde Staten permanent betrokken worden bij de na-oorlogse internationale
politiek. Roosevelt had er alle vertrouwen in dat hij de goede samenwerking met
Stalin na de oorlog zou kunnen voortzetten. Al wilde hij dan dat de Verenigde
Staten een rol zouden blijven spelen in de wereld, Roosevelt zag die rol toch
vrij beperkt. Veel beperkter in ieder geval dan zij in de jaren na de oorlog zou
zijn. De Amerikanen waren van plan hun troepen uit Europa en Azie terug to
trekken zodra dat mogelijk was. Voor blijvende militaire verplichtingen in
Europa en Azie voelden zij in 1945 nog niets. Op zijn best zouden de Verenigde
Staten in bepaalde gevallen bereid zijn lucht- en zeestrijdkrachten ter be-
schikking to stellen van de Verenigde Naties.
Wat Stalin na de oorlog van plan was, weten we niet met zekerheid.
Hoogstwaarschijnlijk ging het hem er in de allereerste plaats om de strategische
winst van de Sovjetunie to consolideren. Daarvoor was het noodzakelijk dat de
landen die het Rode Leger had bezet, na de oorlog op politiek en militair gebied
onvoorwaardelijk zouden samenwerken met de Sovjetunie. Met die noodzaak
begonnen de problemen. De meeste van de betrokken naties voelden namelijk
niets voor intensieve samenwerking met de Sovjetunie. Zij waren bang (vol-
komen terecht overigens) dat dat zou resulteren in volledige onderwerping aan
de Sovjetunie. Wilde Stalin zijn plannen realiseren dan moest hij deze landen
met meer of minder geweld aan zijn wil onderwerpen. Dat proces van gelijk-
schakeling begon al voor de oorlog was afgelopen. De Amerikanen en Engelsen
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protesteerden wel tegen deze gang van zaken, maar zolang de oorlog duurde en
de Amerikanen de Russen nog nodig dachten to hebben in de strijd tegen Japan,
bleven de onderlinge fricties beperkt.
Na afloop van de oorlog namen de meningsverschillen spoedig in ernst en om-
vang toe. In de loop van 1945 en 1946 concludeerde de Amerikaanse regering
dat samenwerking met de Sovjetunie niet alleen zinloos maar ook gevaarlijk
was. Stalin, zo wist men in Washington met toenemende zekerheid, was uit op
meer dan consolidatie. Zijn politiek was gericht op de systematische machts-
uitbreiding van de Sovjetunie en uiteindelijk op de vernietiging van het Westen.
Of de toestand zo penibel was als men in Washington dacht, is de vraag. Onge-
twijfeld wilde Stalin de sterke strategische positie van de Sovjetunie tot het
uiterste uitbuiten. Dat wil echter nog niet zeggen dat hij uit was op een con-
frontatie met de Verenigde Staten. Hij was een voorzichtig man die zich zeer
wel bewust was van het machtspotentieel van de Verenigde Staten.
Door het voortdurend groeiende onderlinge wantrouwen was samenwerking in
het kader van de Verenigde Naties niet langer mogelijk. De Verenigde Naties
hadden zodoende hun oorspronkelijke bestaansreden verloren en de Amerikanen
moesten nu een nieuwe buitenlandse politiek formuleren, gericht op de in-
damming (containment) van de door hen veronderstelde expansiedrift van de
Sovjetunie. Op 12 maart 1947 zei Truman, Roosevelts opvolger, in de zoge-
naamde Truman Doctrine, de Sovjetunie de wacht aan. De wereld, zei de
president, moest kiezen tussen goed en kwaad, tussen totalitaire overheersing en
democratie. De Verenigde Staten waren bereid alle landen to steunen die intern
of extern door het communisme werden bedreigd. De Koude Oorlog was daad-
werkelijk begonnen. Een paar maanden later kwam de Amerikaanse regering
met een genereus financieel-economischhulpprogramma voor West-Europa (het
Marshall Plan). Begin april 1949 sloten de Verenigde Staten en de West-
europese landen een militair bondgenootschap, de North Atlantic Treaty Organi-
zation. Voor de Amerikanen was dat een stap van grote betekenis. Voor het
eerst in vredestijd waren zij bereid de veiligheid van een aantal bondgenoten to
garanderen.
Truman Doctrine, Marshall Plan en NATO vormden samen de derde grote inter-
ventie van de Verenigde staten in de Europese machtspolitiek in de twintigste
eeuw. Hoofddoel van die interventiepolitiek was to voorkomen dat geheel
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Europa in handen zou raken van een natie die de Verenigde Staten vijandig
gezind was. Dat was tot tweemaal toe Duitsland geweest. Nu ging het er om to
vermijden dat de rode schaduw van de Sovjetunie over West-Europa zou vallen.
De zwakheid van West-Europa werd veroorzaakt door twee samenhangende fac-
toren. Het economische herstel in West-Europa vorderde slechts moeizaam en in
verschillende Westeuropese landen opereerden grote communistische partijen die
hun directieven uit Moskou kregen. Wat kon er niet gebeuren als die commu-
nistische partijen hun positie verder zouden kunnen versterken door de slechte
sociaal-economische situatie in West-Europa? Zou Stalin zo niet, zonder een
schot to hoeven lossen, een ongewenst grote politieke invloed in West-Europa
kunnen krijgen? Zou die invloed niet gebruikt kunnen worden ten behoeve van
dezelfde meedogenloze gelijkschakeling als welke in Oost-Europa had plaats
gevonden? Of deze angsten van de tweede helft van de jaren veertig nu terecht
waren of niet, zeker is dat de Amerikaanse financieel-economische hulp en
militaire garantie West-Europa het zelfvertrouwen en de stabiliteit gaven die
de voorwaarden waren voor de voorspoedige ontwikkeling van West-Europa in
de volgende decennia. Nadat West-Duitsland in 1955, na een hoop politiek
geharrewar, lid was geworden van de NATO, was het containment-gebouw in
Europa voltooid. In Europa bestond nu een bipolair machtssysteem waarin
tussen 1955 en 1989 niets wezenlijks veranderde. Het was zo simpel en stabiel
dat het geen grote staatsmanskunst vereiste om het in stand to houden.
Een paar jaar na het begin van de containment-politiek in Europa werd zij
uitgebreid naar Azie. Eind 1949 triomfeerden de communisten in de Chinese
burgeroorlog over de nationalisten, die gesteund werden door de Amerikanen.
De Amerikanen geloofden, zonder reden overigens, dat de Chinese communisten
volledig gestuurd werden door de leiding van de grote communistische samen-
zwering in Moskou. Bezorgd over deze ontwikkelingen gaf Truman zijn Natio-
nale Veiligheidsraad opdracht de strategische verhoudingen in de wereld eens
diepgaand to analyseren. De Nationale Veiligheidsraad produceerde een apo-
calyptisch stuk, waarin de Sovjetunie als veel gevaarlijker werd afgeschilderd
clan zij in werkelijkheid was. De president kreeg de raad de defensiebegroting to
verdrievoudigen om de Amerikaanse positie op termijn veilig to stellen. Hoewel
Truman zelf wel overtuigd was van de juistheid van deze aanbeveling, was zij
onuitvoerbaar omdat er in de Amerikaanse volksvertegenwoordiging geen steun
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voor was. Merkwaardig genoeg waren het de communisten die Truman uit dit
politieke dilemma hielpen. In juni 1950 vielen de Noordkoreaanse communisten
onverhoeds Zuid-korea aan. De Amerikaanse regering zag dit als de eerste zet in
Stalins meesterplan ter verovering van de wereld en besloot tot interventie. De
verdrievoudiging van de Amerikaanse defensiebegroting kon nu op korte termijn
gerealiseerd worden.
Vijf jaar na de Tweede Wereldoorlog stelden de Amerikanen hun eigen veilig-
heid gelijk met de veiligheid van de gehele wereld buiten het communistische
blok. Elk land dat communistisch werd, zou volgens hen de positie van het
Westen verzwakken. Deze wel zeer ruime definitie van hun veiligheidsbelangen
zou de Amerikanen nog veel narigheid bezorgen. Eind augustus 1949 kreeg de
Koude Oorlog nog een extra, beangstigende dimensie. De Russen brachten, veel
eerder dan de Amerikanen verwacht hadden, een eigen atoombom tot ontplof-
fing. Zo begon een haast onvermijdelijke nucleaire wapenwedloop, die al vrij
spoedig een volstrekt absurd karakter kreeg. De beide supermogendheden be-
schikten in de jaren zeventig en tachtig over de mogelijkheid elkaar en de rest
van de wereld duizendvoudig op to blazen.

Afgezien van de Koude Oorlog was de duizelingwekkende economische expan-
sie van West-Europa, de Verenigde Staten en Japan de meest opmerkelijke
historische ontwikkeling in de eerste drie decennia na de Tweede Wereldoorlog.
In de meeste geindustrialiseerde landen, met uitzondering van de Verenigde
Staten, was de industriele produktie in 1950 niet veel groter dan in 1929. De
wereldhandel was zelfs sinds 1914 nauwelijks gegroeid. Tussen 1950 en 1970
werd de industriele produktie viermaal zo groot en vertienvoudigde de wereld-
handel. Het was de grote verdienste van de Verenigde Staten dat zij de voor-
malige vijanden, Japan en Duitsland, de gelegenheid gaven een belangrijk aan-
deel in deze boom to hebben. Mogelijk revanchisme werd zo in de kiem ge-
smoord.
De economische groei veroorzaakte een revolutie in het dagelijks leven. In de
industrielanden kon een ruime meerderheid van de bevolking een comfortabel
]even leiden, voorzien van alle parafernalia van de moderne welvaart. De
toeristenindustrie werd de grootste industrietak ter wereld. Vooral in West-
Europa construeerden de overheden een uitgebreid systeem van sociale ver-
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zekeringen (de Verzorgingsstaat), dat de burgers ondersteuning bood bij vrijwel
alle denkbare calamiteiten. Vanaf het begin van de jaren zeventig was het
afgelopen met de snelle, haast vanzelfsprekend geworden economische groei.
Door de fenomenale toename van de arbeidsproduktiviteit en de opkomst van
nieuwe industrielanden in Azie, waar veel lagere lonen werden betaald, werd de
werkloosheid opnieuw het ernstigste maatschappelijke probleem. De inkomens-
groei van grote groepen werknemers stagneerde. De verzorgingsstaat raakte in
de problemen. De sociale verzekeringen waren ooit bedoeld als tijdelijk vangnet
voor een kleine groep van ongelukkigen, maar nu functioneerden zij in toe-
nemende mate als permanente opvang van een omvangrijke groep van maat-
schappelijk kanslozen. Ter bestrijding van deze kwalen bepleitten neoliberale
theoretici deregulering van de economie en gedeeltijke of volledige afbraak van
de verzorgingsstaat. Dat bleek in de praktijk gelukkig makkelijker gezegd dan
gedaan. De werkelijkheid is dat niemand precies weet hoe deze problemen
moeten worden opgelost. Dat is maar goed ook, want we hebben in deze eeuw
bijzonder slechte ervaringen opgedaan met de patentoplossingen van fanatieke
ideologen.

In de tweede helft van de jaren tachtig en de vroege jaren negentig kwam er
volkomen onverwacht een einde aan de Koude Oorlog en aan de Sovjetunie. In
1985 kreeg de Sovjetunie een nieuwe, relatiefjonge leider: Gorbatsjov. Hij nam
zich voor een eind to maken aan de rampzalige economische stagnatie die in de
late jaren zestig was begonnen. Gorbatsjov meende dat het mogelijk was het
communistische systeem to hervormen zonder de essentiele trekken ervan prijs
to geven. Daarin vergiste hij zich volkomen. Het conservatieve partij-apparaat
werkte de hervormingen tegen en Gorbatsjov moest, om zijn hervormingspoging
to redden, oppositionele groepen de ruimte geven. Dat leidde er toe dat de hele
Russische samenleving in beweging kwam en dat Gorbatsjov, en tenslotte de
hele Sovjetunie, werd weggevaagd door de krachten die zijn hervormingspoging
had losgemaakt. Hoofdoorzaak van de stagnatie in de Sovjetunie was de com-
mando-economie. Het sovjetexperiment heeft onomstotelijk aangetoond dat een
grote, complexe economie onmogelijk centraal geleid kan worden.
Bijkomende oorzaak van de stagnatie was het reusachtige militaire apparaat dat
de Sovjetunie er als ambitieuze supermogendheid op na hield. Om de defensie-

139



M. van Rossem

begroting tot aanvaardbare proporties terug to brengen moest Gorbatsjov een
einde maken aan de volkomen nutteloze, permanente militaire confrontatie met
de Verenigde Staten. In de tweede helft van de jaren tachtig sloot hij een reeks
van accoorden met Washington die een eind maakten aan de Koude Oorlog.
Eind 1988 beloofde hij de Russische troepen in Oost-Europa aanzienlijk to
zullen reduceren en een paar maanden later deed hij de haast ongelofelijke
mededeling dat de Sovjetunie zich niet langer zou mengen in de binnenlandse
aangelegenheden van haar satellietstaten. Vervolgens stortte het sovjetimperium
binnen een jaar volledig in elkaar. Zonder het op de achtergrond steeds aan-
wezige Rode Leger bleken de communistische regimes geen enkele legitimiteit
to hebben. Het symbool bij uitstek van de Koude Oorlog, de muur in Berlijn,
werd neergehaald en Duitsland enkele maanden later herenigd. Opnieuw: onge-
lofelijk, tot het werkelijk gebeurde. In december 1989 verklaarden president
Bush en Gorbatsjov, bijeen op Malta, gezamenlijk dat de Koude Oorlog inder-
daad voorbij was. Op 31 januari van het volgende jaar opende McDonald's zijn
poorten in Moskou. Tienduizend Russen stonden een dag in de rij voor een Big
Mac en French Fries.
De desintegratie van de communistische dictatuur leidde in 1991 tot de des-
integratie van de Sovjetunie. De deelrepublieken die samen de Sovjetunie
hadden gevormd wilden liever zelfstandig verder. In de zomer van 1991 deed de
oude garde door middel van een uiterst klunzige coup nog een laatste poging het
desintegratieproces to stoppen. De coup werd onschadelijk gemaakt en eind
1991 kwam het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) tot stand, een vrij
los samenwerkingsverband van de voormalige sovjetrepublieken. Gorbatsjov
verdween van het toneel.

De rode vlag boven het Kremlin werd gestreken. De Sovjetunie was niet meer.
De twintigste eeuw was voorbij.
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