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„Ecrire et enseigner l‟histoire: tel est, depuis tantôt trente-quatre ans, 

mon métier. Il m‟a amené à feuilleter beaucoup de documents d‟âges divers, pour y faire, de mon 

mieux, le tri du vrai et du faux; à beaucoup regarder et observer, aussi.  

Car, j‟ai toujours pensé qu‟un historien a pour premier devoir, comme disait mon maître Pirenne, de 

s‟intéresser "à la vie".‟ 

 

 

MARC BLOCH, L‟étrange défaite, 1940 

(eerste editie 1946, hier geciteerd naar de editie 
M. Bloch, L‟histoire, la guerre, la résistance, ed. A. Becker, E. Bloch, Paris, 2006, p. 523) 

 

Woord vooraf 
 
Dit handboek is de derde, aangepaste en herwerkte versie van het handboek historische kritiek 

„Historici en hun métier‟. Het gaat, zoals de eerste versie terug op het handboek dat gedurende 

decennia door Walter Prevenier aan de Universiteit Gent werd gebruikt en dat de basis vormde voor 



zijn onderwijs aan generaties studenten uit vooral de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Politieke 

en Sociale Wetenschappen en in de jaren 1967 tot 1999. Vanaf 1992 werd het in boekvorm 

uitgegeven (uitgeverij Garant, Leuven en Apeldoorn) onder de titel „Uit goede bron. Introductie tot 

de historische kritiek‟. Nog in 2000 verscheen de zevende, opnieuw herziene druk bij dezelfde 

uitgever. Ondertussen hadden zowel ondergetekende, als collega Martha Howell (Columbia 

University, New York, dr. h.c. van de Universiteit Gent) zich bij de auteur gevoegd. Van deze laatste 

versie verschenen ook aangepaste versies voor zowel de Engelstalige (Cornell University Press) als 

Duitstalige markt (Böhlau, Köln-Weimar-Wien). Het boek dat u in handen heeft, is de derde versie 

van het vernieuwde handboek „historische kritiek‟, een eerste versie verscheen door de goede zorgen 

van uitgeverij Academia Press (Gent) in 2005, een tweede versie zag in 2007 het licht. Geleidelijk 

aan wordt het boek ook in andere universitaire instellingen gebruikt. Ook in deze versie werd 

„ruimte‟ voor verdere zelfstudie en verdieping voorzien door het inlassen van „kaderteksten‟ die het 

eigenlijke betoog ontlasten en toelaten dieper op de betekenis van belangrijke geschiedschrijvers in te 

gaan. Geschiedenis is namelijk niet enkel het vaak moeizaam en met veel kritische zin 

gereconstrueerde verloop van het verleden, het is ook het verhaal over het verleden zoals generaties 

historici dit gestalte hebben gegeven. Deze historiografische activiteit is allesbehalve „onschuldig‟ en 

een kritische inleiding in het vak heeft tot taak ook hierover inzicht te verschaffen.  

De ontwikkelingen in het historisch bedrijf, de actualiteit en de impact van de recente universitaire 

hervormingen, de zogenaamde Bologna en Sorbonne-akkoorden gericht op de creatie van een 

Europese onderwijsruimte,  hebben een aanpassing en nieuwe versie noodzakelijk gemaakt. Ze is van 

de hand van de huidige titularis van het vak aan de UGent, maar bouwt op een organische wijze 

verder op de jarenlange wetenschappelijke en pedagogische ervaring. De middeleeuwse filosoof, 

Bernardus van Chartres (eerste helft 12
de

 eeuw) formuleerde het al: „We zijn dwergen gezeten op de 

schouders van reuzen‟. 

Wie derhalve dit handboek naast de verschillende versies van „Uit goede bron‟ en van „Historici en 

hun métier‟ legt, zal vele overeenkomsten herkennen. Niet het minst is de fundamentele opbouw erg 

gelijklopend. De meest evidente weg om beginnende studenten in de materie in te leiden, blijft 

uiteraard om te vertrekken van de basis van elke historische démarche, „de bron‟ en haar individuele 

kritiek. Met „de bron‟ als vertrekpunt wordt dan geleidelijk aan de complexiteit opgevoerd. Dit laatste 

proces krijgt zijn beslag in het onderling afwegen en confronteren van bronnen, met ander woorden, 

nagaan of ze elkaar tegenspreken dan wel confirmeren, en vooral in het kritisch afwegen van de 

methodologische overwegingen die historici ertoe hebben gebracht aan andere sociale en humane 

wetenschappen vraagstelling en methodologie te ontlenen. Tenslotte kan ook niet voorbij worden 

gegaan aan de vraag hoe generaties historici met het verleden hebben omgesprongen, aan welke 

motivaties en causale relaties zij belang hebben gehecht toen het er op aan kwam het „waarom‟ van 

een historische gebeurtenis of ontwikkeling te verklaren. Een summier overzicht van de verschillende 

historiografische scholen en tradities is dan ook een onafscheidbaar onderdeel van deze materie. 

Geschiedenis beoefenen is een bij uitstek cumulatief proces. Historici van nu en van morgen, want 

voor hen is deze tekst in de eerste plaats bedoeld, bouwen voort op wat verschillende generaties van 

voorgangers hebben voortgebracht. Of het nu gaat over bronnenedities die van een toenemende 



eruditie en vaktechniek getuigen, of om min of meer gewaagde stellingen die een antwoord 

provoceren of, minder politiek getint, een uitdagende gedachte die verder toegespitst onderzoek 

provoceert, de historicus is zelden of nooit alleen. Zijn, of haar - de vervrouwelijking van het beroep 

is een onmiskenbare en zeer verrijkende trend van de laatste decennia - eindproduct is meer dan in 

andere wetenschapsvelden vaak nog een individueel getekende tekst. Toch staat dergelijk historisch 

product zelden alleen. Schoolvorming, trends, modes: ook het historisch bedrijf ontsnapt niet aan 

dergelijke gang van zaken. De opvolging van deze „scholen‟ en hun opeenvolgende paradigmata zijn 

dan ook per definitie materie van het vakgebied „historische kritiek‟. In een traditionele historische 

opleiding wordt hier in andere opleidingsonderdelen waarin historiografie en theorievorming centraal 

staan verder gebouwd. Dit handboek legt de basis hiervoor en is meteen een inleiding voor studenten 

uit de andere richtingen van de Letteren of sociale faculteiten.  

Decennia lang werd de materie „historische kritiek‟ gezien als de methodologische inleiding tot het 

historisch vakwerk, opgezet dus voor historici en door historici. Bovendien zat deze methodologie in 

essentie vast aan de positivistische opvatting van het historisch bedrijf, zoals deze aan het einde van 

de negentiende eeuw is gegroeid. Net zoals in vele wetenschapsgebieden was het historisch bedrijf 

onderworpen aan mechanismen van professionalisering - geschiedenis schrijven en maken werd een 

zaak van specifiek opgeleide groepen, van archivarissen en professoren – en aan een proces van 

specialisatie. Verschillende deelgebieden, chronologisch en thematisch georganiseerd, zijn het grote 

vakgebied gaan verkavelen. Een proces, dat per definitie sociaal reproducerend was en is en 

waardoor het omgaan met „geschiedenis‟ niet langer meer een activiteit van min of meer verlichte 

amateurs maar van professioneel opgeleide specialisten maakte. Deze invalshoek was de kern van de 

klassieke handboeken van Ernst Bernheim (1889) en van Charles-Victor Langlois & Charles 

Seignobos (1898), geconcipieerd en geboren op het hoogtepunt van het negentiende-eeuwse 

optimistische geloof in de objectieve en totale kenbaarheid van feiten en gebeurtenissen. Het 

adequaat toepassen van de juiste methode diende in deze optiek te volstaan, net zoals men in het labo 

chemische verbindingen tot stand brengt, om na kritische diagnose van de bron, tot een „natuurlijk‟ 

relaas van de feiten te komen. De geschiedenis was geboren. De Eerste, en nog radicaler de Tweede 

Wereldoorlog hebben deze oude zekerheden brutaal weggeveegd. De geschiedenis zou na de eerste 

salvo‟s van augustus 1914 nooit meer zijn, zoals de architecten van het negentiende-eeuwse 

positivisme ze hadden gedacht. Methodologische discussies in tijdschriften zoals de „Annales 

d‟histoire économique et sociale‟, vanaf 1929 hebben het geborgen wereldje van de vakhistorici 

opengebroken voor beoefenaars van andere menswetenschappen. Hierdoor kwamen ook de methodes 

van die andere wetenschappen in het gezichtsveld van de historici, en omgekeerd. Bovendien werd 

het taboe doorbroken dat ernstig onderzoek enkel mogelijk zou zijn voor een min of meer ver 

verwijderd verleden. De historicus ging zich nadrukkelijker met de eigen tijd, met de „Zeitgeschichte‟ 

inlaten en werd vaak uitgedaagd om met zijn kennis en expertise ook uitspraken te doen over deze 

eigen tijd. De samenleving, die het legertje professionelen via leerstoelen en onderzoeksinstituten in 

leven hield, eiste dat ook, met redenen, van de historicus. Maar ook de „brede buitenwereld‟, het 

publiek vroeg, met recht en reden, van de officiële behoeders van de kennis over het verleden inzicht 

in zijn geschiedenis. Dergelijk proces gaat verder: de implosie van de oude communistische wereld 

na 1989, de omgang met de terroristische dreiging na 11 september 2001, de kredietcrisis van 2008 

en haar nasleep, het plots ontwaken van de Arabische wereld tijdens het voorjaar van 2011 in de 



context van wat de „Arabische lente‟ wordt genoemd: het zijn allemaal gebeurtenissen die wortels 

hebben in een al dan niet recent stuk geschiedenis. Hun verloop vertoont ook vele analogieën met  

gelijkaardige processen in het verleden, zodat zich voor het begrijpen van de hedendaagse wereld de 

vraag naar recurrenties en modelmatige ontwikkelingen stelt.  

De confrontatie met studenten van buiten de opleiding geschiedenis, met filologen, filosofen, 

moralisten, kunsthistorici, sociologen, criminologen en politicologen was een uitdaging om na te 

gaan hoe de aloude techniek van de kritische waardering van historische bronnen toepasbaar kon 

worden gemaakt op het materiaal dat linguïsten en literair-historici hanteren, op de actuele 

gebeurtenissen die sociologen en politicologen observeren, en op de feiten die journalisten, de dag 

zelf dat ze plaatsvinden, observeren en professioneel moeten duiden en interpreteren. Net zoals de 

onderzoekscommissies, die na de grote politieke debatten in UNO en NAVO een antwoord dienden 

te formuleren op de vraag of het regime van de Iraakse dictator Saddam Hoessein in 2003 nu al dan 

niet over wapens van massadestructie beschikte die een unilateraal militair optreden van een aantal 

essentieel westerse mogendheden, onder aanvoering van de VS-president G.W. Bush, zouden hebben 

verantwoord, in essentie voor dezelfde cruciale vraag werden geplaatst. De vraag namelijk die peilt 

naar het onderscheid tussen feiten en opinies die zich aan die feiten vasthechten en die deze feiten op 

soms nauwelijks opmerkbare wijze gaan kleuren. Het gaat immers over het onderscheid tussen 

werkelijkheid en schijn, over de grenzen van waarheid en leugen, over de vele waarheden die rond de 

ene werkelijkheid kunnen cirkelen. 

Het gaat ook over de essentiële waarde van „waarheid‟: het meermalen bevestigde aanvoelen, tot en 

met uiteindelijk door de meeste betrokken verantwoordelijken zelf, dat in de aanloop naar het 

gewapend conflict gericht tegen het toenmalig Iraaks regime in 2003 met de waarheid een loop is 

genomen, heeft op de feiten zelf (het starten en officieel „beëindigen‟ van de oorlog) geen invloed 

gehad. Maar, zeer opmerkelijk: het heeft ook nadien nauwelijks impact gehad op de herverkiezing 

van Bush in 2004. Hebben onderzoeksrechters, wetenschappers en journalisten dan geen baat bij een 

methodologie van de leugen? Bij een techniek die toelaat de contradicties vast te stellen, te 

doorprikken en daarna positief te benutten, bij een luister- en leesvaardigheid die verhullend en 

onthullend taalgebruik onderkent, en die accuraat gescherpt wordt door ironie en dubbele bodems? 

De confrontatie met de leugen is niet specifiek voor historici of voor het omgaan met het verleden; de 

methodes om ze te lijf te gaan zijn dat evenmin. 

Een tweede essentiële ambitie van de historisch-kritische methode is dat ze onderzoekers dwingt de 

complexiteit van een gebeuren te onderkennen. Zowel de Golfoorlog van 2003 als de herverkiezing 

van Bush in 2004 zijn onmiskenbaar in verband te brengen met het trauma dat “11 september” 

betekent voor de Amerikaanse (en bij uitbreiding voor de westerse) publieke opinie. Is alles dan maar 

te herleiden tot een schok tussen twee beschavingen? Islam versus Westen? Jihad versus 

McDonald‟s? De gebeurtenissen van de voorbije jaren zijn niet een eenvoudig verhaal van twee 

machtsblokken of van twee kemphanen, maar de kristallisatie van honderden niet alleen politieke 

lijnen die in één spectaculair centrum convergeren, om nadien even snel weer te divergeren. Een van 

deze lijnen is direct verbonden met het al decennia aan de gang zijnde Joods-Arabisch conflict. Het 

schier onoplosbare dossier van de Joods-Arabische tegenstelling in het Midden Oosten is de 



resultante van vele eeuwen Joodse en Palestijnse geschiedenis, van de herovering van Oost-Jeruzalem 

door het Israëlisch leger in 1967, van de genocide in de kampen Sabra en Chatilla in 1982, van de 

begrijpelijke Israëlische obsessie voor een veilig statuut in een Arabische geopolitieke context. Maar 

ook van de al dan niet bewust beleefde eeuwenoude tegenstelling tussen het christelijke Westen en 

het Islamitische Oosten, van de eerste confrontaties bij het reconquista van Moors Spanje, over de 

kruistochten, tot de collectieve angst voor de „Turken‟ in het Europa van de vroeg-moderne tijd (15
de

-

18
de

 eeuw). De historische kritiek confronteert ons met de brede waaier van motieven van het 

menselijk handelen die aan de orde kunnen zijn geweest, en stelt de vele methodologische 

invalshoeken voor die ons toelaten vat te krijgen op die complexiteit. 

De techniek van de historische kritiek bestaat in wezen in het uitschakelen van de vervelende 

tussenschakels tussen de bestudeerde gebeurtenis en de onderzoeker, en die laatste kan zowel de 

terugblikkende historicus als de observerende tijdgenoot zijn. Tussen de historicus en het 

revolutionaire elan van de door Jacob van Artevelde aangevuurde Gentenaars van rond 1338 staat de 

middeleeuwse bron, vaak getuigend van een klerikale vooringenomenheid. Tussen de kritische, maar 

toch verbouwereerde televisiekijker van medio januari 1991 en het nachtelijke bombardement op 

Bagdad (“net een kerstboom”) staan CNN en journalist Peter Arnett, op zoek naar de waarheid maar 

ook naar commercieel relevante impact. Dergelijke tussenschakels zijn nooit onschuldig. De 

boodschapper is beperkt door zijn technische mogelijkheden en door zijn intellectuele vermogens. 

Bovendien bekijkt hij de gebeurtenissen bewust en onbewust met de vooroordelen van het sociale, 

culturele en geografische milieu waaruit hij stamt. In vele gevallen kan hij de ideologische kleuring 

niet laten. “Geloof niet wat de geschiedschrijvers zeggen, geloof vooral niet dat ze het zonder reden 

zeggen” (Jan Romein). Voor hetzelfde geld kunnen getuigen eerlijk, sluw of doortrapt zijn, 

(h)erkennen, bekennen of bedriegen. De onderzoeker moet ze vooral ook horen zwijgen. Uit het 

zwijgen kunnen evenzeer argumenten worden gepuurd als uit het spreken, vooral nadat de gang van 

zaken uiteindelijk werd onthuld. Voor de methodologie van de leugen is het buitengewoon nuttig 

terug te blikken (als het ware de videoband terug te draaien), op de getuigenissen van de Israëlische 

ministers Begin, Shamir en Sharon in september 1982 over de moorden in de Palestijnse kampen 

Sabra en Chatilla vooraleer de Kahane-commissie in 1983 de betrokkenheid van de Israëlische 

regering in de moorden blootlegde. Vele „ooggetuigen‟ van dergelijke explosieve gebeurtenissen 

chanteren elkaar, zwijgen voor elkaar en voor ons, voor zover ze elkaar al niet definitief tot zwijgen 

brachten. Wanneer het er in 2002 even naar uitzag dat de zaak van Sabra en Chatilla voor een 

Belgisch gerechtshof zou worden behandeld, werd plots een potentieel eersterangs getuige, de 

gewezen leider van de Falangistische militie (direct verantwoordelijk geacht voor het concrete 

moorden in de kampen) Eli Houbeika in Beiroet om het leven gebracht, amper enkele uren nadat hij 

aan Belgische politici had bevestigd te zullen komen getuigen in Brussel. De video-opname van dit 

gesprek bestaat, de inhoud van wat Houbeika in Brussel wou komen openbaar maken is nog steeds 

niet (volledig) gekend. De open wonde die dergelijke schokkende gebeurtenissen als deze van 1982 

in de kampen van Sabra en Chatilla nog steeds zijn, leiden ook tot artistieke verwerking. De manier 

waarop de feiten in de roman „Poort van de zon‟ (1998) van de Libanees-Palestijnse auteur Elais 

Khoury zijn verwerkt, ent zich op de feiten zelf en de manier waarop ze door komende generaties 

zullen worden gekend en verwerkt: ook hierin krijgt de historische realiteit een welbepaalde kleur en 

betekenis.  



Dergelijk systematisch terugblikken met de geoefende bril van de historicus leert veel over de 

techniek van het zwijgen en het verbergen, en helpt bij de analyse van andere dossiers waarbij door 

omstandigheden de totale onthulling (nog) niet mogelijk is. Het blijft een boeiende vraag waarom het 

ene onderzoek over geheime en delicate kwesties wel en het andere niet tot politieke consequenties 

heeft geleid. Waarom wordt Richard Nixon na het onthullen van zijn systematische leugenachtigheid 

in de Watergate zaak in 1973 wel en George W. Bush na het al even manifest liegen in de zaak van 

de Iraakse massavernietigingswapens in 2003 niet tot ontslag gedwongen? 

Waarom is er met andere woorden, analoog aan Watergate geen Irakgate gevolgd? 

Het is zonder meer duidelijk dat een kritische analyse gemakkelijker tot resultaat leidt wanneer de 

politiek gevoelig liggende aspecten verdampt zijn of de zaak juridisch verjaard is, maar dan ook 

minder aandacht krijgt omdat de publieke opinie niet langer meer gesensibiliseerd is. 

Een laatste oorzaak waarom het elimineren van de tussenschakel tussen feit en waarnemer een 

moeizame klus vormt, is de mentale afstand tussen onderzoeker en onderzocht object. Die kloof kan 

het gevolg zijn van culturele diversiteit in de ruimte en in de tijd. L.P. Hartley formuleerde het in de 

eerste bladzijden van zijn The Go-between (1953) treffend: “The past is a foreign country: they do 

things differently there”. De geschiedenis is een zo goed als onuitputtelijke gegevensbank van 

menselijke ervaringen, maar ze benutten vereist een groot inlevingsvermogen, de capaciteit om 

evidenties achterwege te laten en een gave om gepast de eigen zekerheden te kunnen relativeren. 

De structuur van dit studieboek ziet er als volgt uit. 

In een eerste deel worden de begrippen bron en getuigenis gedefinieerd, de diverse bronnentypes, hun 

informatiegehalte en specificiteit, de weg om ze op te sporen. Aparte aandacht gaat naar de grote 

producenten van informatie: de communicatie-netwerken en hun technologische ontwikkeling, die in 

onze eigen tijd aan een steeds heftiger tempo lijkt te verlopen. 

In een tweede deel is de technische analyse van de individuele bron aan de orde: hoe decoderen we 

een bron of een tekst, hoe dateren en situeren we bronnen, hoe onderscheiden we echt en onecht, 

waar en vals, hoe maken we van een ruwe brok informatie een voor het onderzoek bruikbaar element, 

hoe kunnen bepaalde hulpwetenschappen daarbij helpen? 

In een derde deel zetten we de stap naar de bewijsvoering. De confrontatie van diverse getuigenissen 

plaatst ons prompt voor al of niet oplosbare contradicties; deze vaststellingen worden ontleed met 

redeneringen in het positieve en het negatieve, met hypothesen, met verificaties en falsificaties. Bij de 

bewijsvoering zijn we de gevangene van omstandigheden, zoals het type van de bestudeerde 

gebeurtenis, de overvloed en de schaarste aan bronnen, en de afstand tussen feiten en onderzoeker. 

Het gaat hierbij om het interpreteren van individueel en collectief menselijk handelen. Het is dan ook 

zinvol de vele motivaties te onderscheiden die mensen in het verleden hebben gedreven. 

Tevens wordt nagegaan hoe de impact van de sociale wetenschappen, de linguïstiek, de studie van 

teksten en tekens, het postmodernisme, in de laatste decennia, het historisch vakwerk in fundamenteel 

nieuwe richtingen hebben geduwd. Het gaat daarbij zowel om vernieuwende ideeën en hypothesen, 

als om innoverende werkmethodes. Verfrissend originele synthesen over nieuwe thema‟s zijn de 

gelukkige kinderen van deze interdisciplinaire samenwerking. Ze gaven gestalte aan ‟nieuwe‟ sociale 

geschiedenis, aan ‟nieuwe‟ cultuurgeschiedenis, aan de studie van de man-vrouw relatie (‟gender‟-



studies), van het ‟echte‟ verleden van destijds gekoloniseerde volkeren en van minderheidsgroepen. 

Het historisch onderzoek bezit een onmiskenbare emanciperende kracht. Dit impliceert dat 

machthebbers uit alle periodes angstvallig controle over inzicht in het verleden van de eigen 

samenleving hebben proberen in handen te krijgen en te houden. 

In het vierde deel gaan we op zoek naar de specificiteit van de historische kennis. Leidt de studie van 

het verleden in essentie tot een beeld van verandering of van continuïteit? Herhaalt de geschiedenis 

zich altijd en „leert‟ ze derhalve zo goed als niets? Indien er een interne of externe dynamiek valt te 

ontwaren, is dit dan een rechte chronologische lijn, of veeleer een zich herhalende cyclische 

beweging? Bestaat er zoiets als een ‟histoire immobile‟? En wat zijn de kwaliteit en de achtergronden 

van de vele types van verandering: evolutie of revolutie? De kritisch afgebakende feiten moeten in 

grotere entiteiten en samenhangen met elkaar geconfronteerd worden met het oog op een brede 

synthese, op het ontrafelen van samenhang in het historisch gebeuren, op het verklaren van een 

globale probleemstelling. Uiteindelijk ontsnappen we niet aan de essentiële maar moeilijk te 

beantwoorden vraag van de oorzaak en/of de oorzaken van het gebeuren. Zijn veranderingen in 

essentie het werk van de massa, van sterke persoonlijkheden, of van een dialectisch samenspel van 

beiden? Historici waren (en zijn) vaak direct in dienst van machten in de samenleving, maar even 

vaak bevinden ze zich in de voorhoede van kritische tegenstemmen die aanklagen en op verandering 

aansturen. In beide gevallen kan aan hun „objectiviteit‟ worden getwijfeld, toch blijft het streven naar 

objectieve en reële kennis van de werkelijkheid en van de waarheden een meer dan naïeve nobele 

droom. 

Dit handboek is zelf, het is reeds bij de aanvang beklemtoond, het resultaat van decennia 

wetenschappelijke en pedagogische ervaringen van mijn voorganger en leermeester, Walter 

Prevenier. Zijn inbreng in wat volgt (en indirect ook weer van zijn voorganger en leermeester wijlen 

Egied Strubbe) is dan ook cruciaal. Ook vele collegae en vrienden hebben mij suggesties, materiaal 

en corrigenda bezorgd. Hen allen danken is onbegonnen werk, enkelen toch verdienen een speciale 

vermelding. Vooreerst mijn echtgenote en collega mediëviste Thérèse de Hemptinne, bij leven en 

welzijn de eerste vrouw die in het eerbiedwaardige cenakel van de Koninklijke Commissie voor 

Geschiedenis de landelijke behoeder van het erfgoed van Ranke en Pirenne, is opgenomen. Verder de 

Gentse collega‟s en medewerkers Monique van Melkebeek (die op eigen wijze met de materie 

experimenteerde voor generaties Gentse studenten criminologie), Peter Stabel (nu Universiteit 

Antwerpen), Hilde Symoens, Jean Bourgeois, Gita Deneckere, Jan Dumolyn, Elodie Lecuppre-

Desjardin (nu Université Charles de Gaulle, Lille III), Anne-Laure Van Bruaene, Jelle Haemers (nu 

KU Leuven), Nele Bracke, Sarah Keymeulen en studiebegeleidsters An Vierstraete en Milena De 

Wael. Veel ervaring met het inschatten van historiografische tradities heb ik opgedaan in 

verschillende Nederlands-Vlaamse redacties van vaktijdschriften. Mijn participatie aan zowel de 

redactie van het „Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis‟ (1984-1992) als aan deze van de „Bijdragen 

en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden‟ (1997-2003) heeft mij de kans 

geboden om naast vele inzichten ook enkele waardevolle vriendschappen met collega‟s te 

ontwikkelen. Ik vermeld daarbij graag Maarten Prak (Universiteit Utrecht) en Jo Tollebeek (KU 

Leuven). In een bredere kring van vakgenoten heb ik via de jarenlange samenwerking in 

onderzoeksgroepen en langlopende onderzoeksprogramma‟s ook veel te danken aan de herhaalde en 

tot mijn vreugde alvast blijvende contacten met collega‟s. Ik vermeld ze in alfabetische volgorde: 



Peter Arnade (University of California, San Diego), Claire Billen (Université Libre de Bruxelles), 

Wim Blockmans (Universiteit Leiden en NIAS), Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris IV, Sorbonne), 

Karel Davids (Vrije Universiteit Amsterdam), Robert Descimon (Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, Paris), Martha Howell (Columbia University, New York), Robert Muchembled 

(Université Paris XIII), Jean-Pierre Sosson (Université catholique de Louvain). Tussen het schrijven 

van een tekst en het moment waarop hij afgewerkt en voorzien van indices en bibliografie op het 

bureau van een student belandt, ligt een hele weg. Ik ben zo gelukkig geweest daarbij op de even 

deskundige als aangename samenwerking met Peter Laroy en zijn medewerkers van uitgeverij 

„Academia Press‟ in Gent te hebben kunnen rekenen. 

Het moge een erg klassieke „captatio benevolentiae‟ lijken, maar het is het niet: deze publicatie is 

ook en vooral schatplichtig, aan de Gentse studenten, die ik vanaf 1999 de principes van de 

historische kritiek mocht proberen bijbrengen. Zij en vooral diegenen onder hen die mij met briefjes 

en e-mails hebben bestookt, hebben, allicht zonder het zelf te beseffen, mij vaak evenveel bijgebracht 

als ik hopelijk hen. 

Marc Boone 

 

Deel I 

 

De bron, bouwstof voor de kennis van het 

verleden 
 
 
 

1. DE NOTIE BRON 
 

Bronnen zijn ofwel voorwerpen (artefacten) die ‟uit‟ het verleden tot ons gekomen zijn, ofwel 

getuigenissen ‟over‟ het verleden. De eerste categorie wordt meestal overblijfselen genoemd, de 

tweede overleveringen. Overblijfselen worden doorgaans tot het onderzoeksterrein van de 

archeologie gerekend, overleveringen tot dat van de geschiedenis, maar dit onderscheid is relatief: 

beide, archeologie en geschiedenis laten zich met het verleden in en hebben er alle baat bij 

overblijfselen en overleveringen maximaal met elkaar te combineren. 

 

Overblijfselen zijn voorwerpen die alleen al door hun bestaan aan de onderzoeker een spoor van het 

verleden opleveren. De houten pijlers in de bodem van een prehistorisch paaldorp bewijzen in se dat 



op de plaats waar men ze vond, mensen leefden en dat mensen woningen konden bouwen. De vorm 

van de scherven die we in diezelfde site vinden, leert iets over de stand van de techniek en de 

artistieke bekwaamheid van deze mensen. Hun commerciële of intellectuele relaties met andere 

volkeren en beschavingen kunnen we afleiden uit vormgelijkenissen tussen hun producten en die van 

elders. 

 

Overleveringen daarentegen zijn mondelinge of geschreven getuigenissen, die een eenvoudige of 

complexe gebeurtenis beschrijven, verhalen of van commentaar voorzien. Het kunnen banale 

vaststellingen zijn, zoals de oorkonde waarmee de graaf van Vlaanderen een schenking van een stuk 

grond aan de Sint-Pietersabdij op de Gentse Blandijnberg vastlegt. Maar het kan ook gaan om 

complexe redevoeringen waarin zowel een stuk effectief bestaande realiteit of een door de redenaar 

gewenste nog te realiseren realiteit wordt voorgesteld. Een politieke redevoering bijvoorbeeld: 

bedoeld om het publiek te beïnvloeden door het een visie op recente gebeurtenissen voor te houden, 

maar ook bedoeld om de nabije toekomst (via verkiezingen, aanzetten tot collectieve actie enz.) te 

beïnvloeden en dus te „maken‟. 

 

 

1.1 Bronnen: bewuste creaties? 
 

Auteurs van getuigenissen leveren aan de historicus elementen over wat in het verleden is gebeurd, 

hoe en in welke omstandigheden het is gebeurd, waarom het is gebeurd. Nochtans komen deze drie 

aspecten (wat, hoe en waarom) niet in alle bronnen tegelijk even intens voor. De historicus moet vaak 

door te redeneren naar analogie elementen aan het ruwe materiaal toevoegen. Artefacten en 

getuigenissen hebben doorgaans een duidelijke en specifieke functie voor de tijdgenoten uit de 

periode waarin ze ontstonden. Artefacten (potscherven, wapens bijvoorbeeld) zijn aanvankelijk 

objecten uit het dagelijkse leven vooraleer ze historische bronnen worden. Ze zijn in zeer veel 

gevallen niet gemaakt om ooit als historische bron te dienen, ze worden „bron‟ door de blik van de 

historicus-archeoloog. Hetzelfde geldt voor mondelinge tradities en geschreven getuigenissen, die op 

korte en lange termijn de bedoeling hebben een bewijs te leveren van het bestaan van een rechtsfeit of 

rechtshandeling. Wanneer wij, historici, naar deze voorwerpen van eeuwen geleden kijken, deze 

getuigenissen over vroeger lezen, zijn we vaak in staat de oorspronkelijke functie van deze relicten en 

teksten te ontdekken en te reconstrueren. 

 

Artefacten en getuigenissen kunnen met opzet gecreëerd worden, om een bepaald doel te bereiken 

(het maken van een hakbijl, het vastleggen van een bezitstitel) of per ongeluk of onbewust ontstaan 

(scherven en etensresten die achteloos in een afvalput belanden). In feite zijn deze laatste bronnen 

enkel bij het ontstaan „onschuldig‟ en vertonen ze op dat moment nog niet de minste intentie om een 

rol te spelen als spoor van wat dan ook. Achteraf kunnen ze deze rol perfect vervullen voor een 

historicus. Etensresten die door een archeoloog worden opgegraven in afvalputten leren ons 

bijvoorbeeld veel over wat in een bepaalde periode wel of niet gegeten werd, wat op het menu stond, 

aan welke voedselbestanddelen een overvloed en aan welke er gebrek was. Door het spontane en 

willekeurige karakter waarmee ze tot „bron‟ zijn verheven, leggen we hier, meer dan bij de bewust 



gevormde bronnen, de vinger op de niet-gecamoufleerde realiteit en verschalken we de mens uit het 

verleden in zijn onbewaakte ogenblikken. 

 

Er zijn ook bronnen die ontstonden met een bepaalde intentie, maar die voor de historicus een totaal 

andere functie krijgen. Dergelijke gevallen van ongewild getuigenis „unwitting testimony‟ worden 

soms toch vastgelegd. De moderne media leveren daar vele voorbeelden van. Zo is er de opname 

door de Spaanse televisie van de putsch van kolonel Tejero op 23 februari 1981. Deze door nostalgie 

aan het regime van generaal Franco bewogen militair had op die dag een gewapende staatsgreep 

gepland in het Spaanse parlement, de Cortes. De camera‟s waren in het parlement aanwezig voor een 

aangekondigd debat, maar de putschisten wisten ogenschijnlijk niet dat hun optreden in die zaal werd 

gefilmd en live in heel Spanje werd uitgezonden. Dit laatste liet toe de weerstand tegen de staatsgreep 

tijdig en efficiënt te organiseren.  

 

Op 22 november 1963 neemt kleermaker Abraham Zapruder, een kleine middenstander met een zaak 

op Dealy Plaza in het Texaanse Dallas, zich voor zijn kort voordien gekochte 8 mm camera van het 

type Bell&Howell uit te testen wanneer op die dag de Amerikaanse president J.F. Kennedy voorbij 

zal komen rijden. Hij neemt gedurende 26 seconden beelden op van de voorbij rijdende stoet en 

registreert aldus als enige ongewild de beelden (geen klank!) van de moordaanslag op Kennedy. Het 

Amerikaanse publiek krijgt deze beelden pas in 1975 te zien. Ondertussen heeft deze ongewilde en 

niet geplande getuige mee de basis gelegd voor een niet aflatende stroom complottheorieën.  

 

Op het snijpunt van gewilde en ongewilde getuigenissen bevinden zich de vele, vaak ongewilde of op 

zijn minst ongeplande beelden van gebeurtenissen die door de explosie van moderne media („You 

Tube‟) zonder al te veel technische problemen op grote, quasi mondiale schaal kunnen worden 

verspreid. Van de digitale foto‟s genomen in de Amerikaanse gevangenis van Abu Graib in het 

bezette Irak tot de ongewild grappige en onthullende poses van publieke figuren en politici: ze geven 

niet alleen een beeld van een bepaalde realiteit maar vooral laten ze toe dat de „publieke opinie‟ zich 

vormt of in een welbepaalde richting evolueert. De als dusdanig gevormde „opinies‟ groeien niet 

zelden zelf uit tot feiten, al dan niet door opiniepeilingen ondersteund, en beïnvloeden op hun beurt 

het gedrag van velen.   

 

De bewust gecreëerde bronnen kunnen zowel een objectief als een subjectief relaas bieden, en zijn 

vaak bedoeld om tijdgenoot en historicus een of ander voor te houden. Maar ook het zeer subjectieve 

bestanddeel van een kroniek of een liefdesbrief is waardevol, omdat het ons niet zozeer de feiten als 

wel de opinies en de gevoelens van de auteur onthult. Naarmate de historici aandacht hebben 

gekregen niet alleen voor de feiten, maar ook voor opinies en mentaliteiten die zich rond de feiten 

ontwikkelen, is dit „onbewuste‟ element van vele bronnen een aparte en zeer waardevolle categorie 

van informatie geworden. Het is evident dat voor het adequaat decoderen van deze verschillende 

niveaus van informatie, verschillende technieken nodig zijn. Zowel bij de reconstructie van de feiten 

als van de ideeën moet de onderzoeker kritisch staan tegenover de bron. Om de bron naar haar juiste 

waarde te schatten moeten we uiteraard haar inhoud en vorm kritisch bekijken, maar ook de 

ontstaanscontext. 

 



 

1.2. De vormeigenschappen: geschreven en ongeschreven 
bronnen 

 

1.2.1 Geschreven bronnen 

 

We maken een onderscheid tussen verhalende of „literaire bronnen‟, diplomatische teksten en 

bronnen van de sociale boekhouding. 

 

1.2.1.1. Verhalende of literaire teksten, tussen ‘Dichtung und Wahrheit’ (J.W. von 

Goethe) - egodocumenten 

 

Hieronder ressorteren kronieken of traktaten, opgesteld in verhalende of narratieve vorm. Ze hebben  

als doel een bepaalde boodschap te doen overkomen. 

De motieven kunnen zeer uiteenlopend zijn: de tijdgenoot of het nageslacht inlichten via een min of 

meer wetenschappelijk traktaat; hen een visie en opinie opdringen via het editoriaal van een krant, of 

een kroniek waarin feiten in een welbepaalde logica worden gegoten; of nog hen deelgenoot maken 

van eigen inzichten via „egodocumenten‟ zoals een persoonlijke brief of memoires. Maar ook 

gewoon een tekst aanbieden ter ontspanning: romans, en afgeleid andere vormen van fictie (ook film 

in de mate waarin het om een verfilming van een als narratief geconcipieerd verhaal gaat); een 

morele of godsdienstige visie opdringen. 

 

Het probleem van de intentie is vooral scherp gesteld voor de egodocumenten, documenten waarvoor 

de Nederlandse historicus Jacques Presser in 1958 de nu als neologisme ook internationaal aanvaarde 

term „egodocument‟ bedacht. In de definitie van Presser zelf zijn egodocumenten „die documenten 

waarin een ego zich opzettelijk of onopzettelijk onthult – of verbergt‟; het zijn met andere woorden 

bronnen met een opzettelijk ik- of wij-perspectief (brieven, memoires, dagboek, interviews), bewust 

gecreëerd voor de auteur zelf, maar meestal ook voor anderen. Uit Pressers definitie blijkt al de 

meerduidigheid van dit soort teksten: ze onthullen en verhullen tezelfdertijd. Toen Presser eind de 

jaren vijftig zijn voorliefde voor dit soort bronnen etaleerde, werden ze als erg onbetrouwbaar 

afgedaan. Egodocumenten werden toen enkel binnen de ideeën- en cultuurgeschiedenis benut als 

bron voor de studie van het proces van toenemende individualisering, waarvan werd aangenomen dat 

dit sinds de Middeleeuwen op gang was gebracht. Als spiegel van de totale realiteit zijn deze bronnen 

inderdaad veelal totaal onbetrouwbaar (wegens het manifest aanwezige eigenbelang), maar dit 

engagement kan ook positief worden benut. De „Dichtung‟ is door de auteur van het egodocument ten 

dele als „Dichtung‟ ervaren, maar ten dele ook als „Wahrheit‟, weliswaar zijn/haar waarheid. Deze 

„Dichtung-Wahrheit‟ is hoe dan ook een historische waarheid, zij het een andere dan die van de 

„harde feiten‟.  

 

 

Autobiografie – egodocument 



 

Het schrijven van geschiedenis vanuit een zelfbeleefde visie op de werkelijkheid, met de eigen 

persoon en diens ontwikkelingsgang als referentiepunt is eeuwenoud. Aan het begin van een 

christelijke Westerse traditie staan de „Confessiones‟ (letterlijk bekentenissen) van de 

kerkvader, bisschop van Hippo, de heilige Augustinus (354-430). Ook de middeleeuwen 

hebben vanaf de „renaissance‟ van de 12
de

 eeuw met figuren als Abelard, Suger van Saint-

Denis en vooral Guibert van Nogent (1053/1064-ca.1125) met zijn „De vita sua‟ de traditie 

verder gezet. In de late middeleeuwen zullen ook vorsten en stedelingen in steeds 

toenemender mate „ego-documenten‟ produceren. Het is dus niet, zoals vaak in de literatuur 

wordt aangegeven, wachten op de renaissance van de 15
de

-16
de

 eeuw vooraleer het individu als 

ordenend en zingevend element naar voren wordt geschoven. Toch bleef het ego-document 

tijdens de hoogdagen van het wetenschappelijk positivisme verdacht en werd het amper au 

sérieux genomen. 

Onder invloed van het postmodernisme (zie verder: over taal, tekst en teken) is ook bij 

historici het inzicht definitief doorgebroken dat teksten op verschillende niveaus kunnen en 

moeten gelezen worden. Ook de in het begin van de jaren tachtig door Carlo Ginzburg en 

andere Italiaanse historici ontwikkelde „micro-storia‟ maakt veelvuldig gebruik van 

egodocumenten. In zijn grote studie over de negentiende-eeuwse burgerij heeft Peter Gay (The 

bourgeois experience. Victoria to Freud, New York, 1984-1998, vijf delen) dan weer net 

zoveel als mogelijk egodocumenten bij elkaar gebracht om een totaalbeeld te construeren. 

Egodocumenten zijn bij het begin van de 21
ste

 eeuw weer helemaal terug in. In zoverre zelfs 

dat ze het voorwerp van intensief onderzoek uitmaken (onderzoeksproject „Controlling time 

and shaping the Self‟ o.l.v. Arianne Baggerman, Erasmus universiteit Rotterdam). Vastgesteld 

werd dat in de loop van de negentiende eeuw in Nederland het aantal egodocumenten (in de 

brede betekenis van het woord) exponentieel is toegenomen. Het zou hierbij gaan om een 

veruiterlijking van het anders ervaren van de tijd en van de geschiedenis in de periode 1750-

1850, gekenmerkt door een versnelling van zowel politiek-sociale en economische 

ontwikkelingen, en getuigen van de nood om het individueel en collectief geheugen vast te 

leggen in een eeuw van stormachtige sociale veranderingen. Twee klassieke prototypes van 

een autobiografie zijn ook in die jaren ontstaan: Jean-Jacques Rousseaus Confessions in 1784, 

Johan Wolfgang von Goethes Dichtung und Wahrheit (eerste deel in 1811). In volledige 

postmoderne traditie staat het initiatief (genomen door Pierre Nora in de reeks „essais d‟égo-

histoire‟ vanaf 1987) om belangrijke historici zichzelf als historisch object te laten 

beschrijven. De historicus belicht de geschiedenis zoals hij die heeft bedreven met het oog op 

de persoonlijke geschiedenis die hem/haar heeft gevormd. Ook in dit opzicht is de 

Nederlandse historicus Johan Huizinga (cf. infra) een voorloper geweest met zijn postuum 

verschenen „Mijn weg tot de historie‟ (Haarlem, 1947). 

 

Vele egodocumenten geven overigens meer een beeld van wat de auteur buiten zichzelf heeft 

waargenomen dan een onthulling van zichzelf en van de eigen ervaring in de strikte zin. Zelfs een 

niet voor de buitenwereld geschreven intiem dagboek is geen totale waarborg voor accurate weergave 

van de subjectief ervaren realiteit. Zelfs in die voor hem uitzonderlijk gunstige situatie, moet de 

historicus rekening houden met de mogelijkheid van zelfbedrog en met de kans dat de auteur van het 



dagboek er bij de redactie rekening mee hield dat het later toch door een ander ontdekt en gelezen 

kan worden. Egodocumenten vertonen doorgaans een tendens naar teleologisering en rationalisatie 

post factum en gaan doelbewust het accent leggen op een breuk in het leven of op het onderstrepen 

van de continuïteit. De in de zomer van 2001 met veel media-aandacht geopenbaarde postume 

mémoires van de Belgische koning Leopold III, overleden in 1983 (met als Nederlandstalige titel 

„Kroongetuige. Over de belangrijkste gebeurtenissen tijdens mijn koningschap‟. In het Frans luidt dit 

„Pour l‟histoire. Sur quelques épisodes de mon règne‟) illustreren  deze potentiële gebreken. De vorst 

regelt enkele oude openstaande rekeningen, en herinterpreteert het verleden in functie van latere 

gebeurtenissen. Hij kent de toekomst van het verleden: in 1980 schrijft men geen „mémoires‟ over 

gebeurtenissen uit 1940 zonder kennis van de afloop van de Tweede Wereldoorlog. De mémoires 

hebben dus een erg beperkte waarde over de feiten, ze voegen amper iets toe aan de historische 

kennis, maar zijn een eersterangs getuigenis over het karakter en ingesteldheid van de vorst.  

Vaak ook is er een selectieve operatie van het geheugen (functioneel vergeten). Een andere handicap 

kan ook het narcisme zijn. Al deze oorzaken van vervorming kunnen gedetecteerd worden door te 

onderzoeken uit welk milieu de auteur van het document stamt, met welke vooroordelen hij schrijft, 

wanneer hij schrijft (afstand in de tijd tot de feiten) en welk doel hij nastreeft. 

 

De vorm van de literaire bronnen is vrij, ze is ten hoogste gebonden door de normen van mode en 

traditie. 

De term „literair‟ mag hier evenwel niet verward worden met „fictieliteratuur‟ (romans, poëzie, 

theatertekst), die slechts een onderdeel is van deze categorie. Fictie kan dus een historische bron zijn, 

al is ze primair niet als dusdanig bedoeld. Maar met uitgerekend het genre van het egodocument 

wordt de grens vaak heel dun. De literaire kritiek buigt zich bijvoorbeeld over de vraag in hoeverre 

autobiografische elementen in fictieromans mogen worden ingebracht. Welke spelregels moeten 

auteurs binnen dit genre, waarvoor al aparte benamingen (autofiction in het Frans, faction in het 

Engels) zijn bedacht, respecteren? Moeten er überhaupt regels zijn? Voor historici zijn fictie teksten 

bronnen zoals andere, maar ook hier groeit de verwarring. In Nederland is het milieu van 

beroepshistorici zelf het voorwerp van een fictieromancyclus „Het bureau‟ van J.J. Voskuil, een 

sleutelroman waarop zelfs een index is geconstrueerd om de vaak erg herkenbare figuranten thuis te 

brengen. 

 

1.2.1.2. Diplomatische teksten 

 

Diplomatische teksten (van diploma, oorkonde) zijn teksten die een rechtssituatie vaststellen of een 

nieuwe rechtssituatie scheppen. Het klassieke voorbeeld is de oorkonde, dit is een tekst, voorzien van 

een waarmerk zoals zegel of handteken, die tot doel heeft getuigenis af te leggen over een doorgaans 

vooraf voltrokken rechtshandeling, of over het bestaan van een rechtsfeit. De oorkonde heeft als 

doelstelling om een bewijsstuk in rechte te vormen (eventueel voor een rechtbank) bij eventuele 

betwisting tussen de betrokken partijen. 

 

Bij oorkonden is de vorm niet vrij. Ze vertonen strikte en formele vormeigenschappen (externe, zoals 

het schrift, de beschrijfstof, het zegel; interne, zoals specifieke formules en stijlfiguren) die bepaald 

worden door de normen van het recht en de traditie, dus wisselend zijn in tijd (elke generatie heeft 



andere normen) en ruimte (elk redactiecentrum heeft zijn eigen normen). Formeel is een oorkonde 

opgebouwd uit drie delen: het protocol (naam van de auteur, bestemmeling, formule van de 

begroeting, aanroeping van het opperwezen); de context (narratief gedeelte, het verhaal van motieven 

en het bekendmaken van de beslissing); het eschatocol (aankondiging van validatietekens, getuigen, 

datering). 

De oorkonden kunnen getuigenis afleggen van zowel wetgevende activiteiten (wetten, ordonnanties, 

reglementen), juridische activiteiten (vonnissen, arresten van rechtbanken), of van vrijwillige 

rechtspraak (vrij afgesloten contracten tussen particulieren voor notarissen en andere publieke 

instanties, zoals stadsschepenen). Oorkonden worden specifiek bestudeerd door de hulpwetenschap 

van de diplomatiek (zie aldaar: deel 2). 

 

1.2.1.3. Bronnen van de sociale boekhouding 

 

Deze bronnen zijn teksten die de schriftelijke neerslag vormen van de uitvoerende macht of van het 

beheer van openbare of private administraties, ondernemingen of verenigingen. 

Deze bronnen van de economische, sociale, politieke of gerechtelijke praktijk brengen verslag uit 

over een opdracht (ambassaderapporten, stadsrekeningen), over vergaderingen (notulen van 

parlement), over zakenbeleid (boekhouding); of ze geven een overzicht van de bezitsstructuur 

(grondboeken van een abdij), van de fiscale structuur (belastingskohieren), van de sociale structuur 

(registers van burgerlijke stand: geboorte, huwelijk, sterfte; poortersboeken; ambachtslijsten), van de 

politieke structuur (kiezerslijsten). 

 

1.2.2. Ongeschreven bronnen 

 

De ongeschreven bronnen worden onderverdeeld in materiële voorwerpen en orale tradities. 

 

1.2.2.1. Materiële voorwerpen 

 

Bij de materiële voorwerpen maken we een onderscheid tussen diverse soorten. 

Archeologische sporen: alle materiële voorwerpen die een spoor zijn van menselijke activiteit in het 

verleden, dagelijkse gebruiksvoorwerpen, kunstvoorwerpen (halssnoer, vaas), woningen, graven, 

wegen, kerken, versterkingen. Ten dele zijn deze sporen onder het huidige aardoppervlak verborgen 

en moeten ze dus worden opgegraven. Deze voorwerpen leren ons de aanwezigheid van een 

welbepaalde cultuurgroep op die bepaalde plaats, haar leefpatroon, haar artistieke ambities. Dit 

brengt ons op het spoor van commerciële en culturele verbindingswegen, via voorwerpen die elders 

werden vervaardigd dan waar ze worden opgegraven. De archeologische voorwerpen kunnen soms 

gereduceerd zijn tot een grondverkleuring, een spoor van verteerde voorwerpen: de verkoolde balken 

van een vroegere woning laten een zwart aardespoor na, althans op een niet door landbouw verstoord 

niveau. Bij blootstelling aan het licht tijdens de opgraving wordt dit spoor vaak letterlijk „uitgewist‟, 

de bron is dan gelezen, maar voor verdere „lectuur‟ verloren (zie verder deel 2). 

Materiële voorwerpen, zoals gebouwen waarvoor in vele gevallen ook plannen bestaan, kunnen ook 

een bron worden voor niet materiële aspecten, zoals ideologische overwegingen. In 2002 besliste het 



Duitse parlement om op de plaats waar tot voor kort in het volle centrum van het herenigde Berlijn 

het „Palast der Republik‟ stond, een replica op te trekken van het oude stadsslot van de dynastie der 

Hohenzollern. Het vervangen van het volkspaleis in de traditie van de socialistische „volkshuizen‟, 

dat symbool stond voor het oude DDR-regime en gebouwd was in de jaren 1973-1976, door een 

remake van het „Stadtschloss‟ dat gegroeid was in de 18
de

 en 19
de

 eeuw en symbool stond voor de 

machtsaanspraken van de koningen van Pruisen, later van de Duitse keizers werd verantwoord door 

de wens om aan te sluiten bij de geschiedenis, om de geschiedenis niet verloren te laten gaan. Maar 

bij welk deel van de Duitse geschiedenis knoopt men dan aan? En is de periode van ca. 1950, 

wanneer de resten van het door de bombardementen van Wereldoorlog II sterk beschadigde slot 

werden opgeruimd, tot aan de Wende van 1989 ook geen essentieel onderdeel van de Duitse 

geschiedenis en identiteit? 

 

Tot de materiële getuigenissen behoren verder ook nog munten die informeren over personen, 

instellingen, economische toestanden, de richting van handelsrelaties, het voeren van financiële 

politiek; maar ook met de hand vervaardigde afbeeldingen (schilderijen, tekeningen) en mechanisch 

vervaardigde afbeeldingen (foto‟s en films). 

 

1.2.2.2. Orale tradities 

 

Mondelinge overleveringen kunnen zowel uit een ver verleden (volksverhalen en sagen van 

primitieve volkeren), uit de Middeleeuwen of het Ancien Régime (volksliederen gezongen op 

kermissen) als uit de eigen tijd (protestliederen, folk) stammen. Een hedendaagse vorm is het 

interview. Oorspronkelijk zijn deze bronnen zuiver en exclusief oraal, en ze kunnen dat gedurende 

eeuwen blijven. In recentere tijden worden ze vaak vastgelegd in geschreven vorm of op geluidsband, 

film of digitale drager opgenomen, zodat ze in feite niet meer zuiver oraal zijn. 

 

 

 

2. ONDERSCHEID TUSSEN BRON EN  

HISTORISCH WERK 
 

Een bron is een voorwerp of getuigenis uit of over het verleden waarop de historicus steunt om een 

beeld te scheppen. Een (historisch) werk is het resultaat van die scheppingsdaad. Het dagboek dat 

Galbert van Brugge, klerk van de graaf van Vlaanderen, schreef, verhaalt over de impact van de 

spectaculaire gebeurtenissen die zich letterlijk onder zijn ogen - de clericus Galbert was actief in de 

grafelijke administratie in het kapittel van Sint-Donatiaan in Brugge - hebben afgespeeld: de moord 

op de graaf van Vlaanderen, Karel de Goede, in 1127 en de daaropvolgende opvolgingscrisis in het 

graafschap. Het is een 12
de

-eeuwse bron, die onder meer door 20
ste

-eeuwse historici zoals Raoul Van 

Caenegem gebruikt werd om in publicaties het 12
de

-eeuwse rechtssysteem te analyseren en door diens 

collega Jan Dhondt om uitspraken te doen over de mentaliteit en wereldbeeld van Galbert. Een bron 

levert ons na kritische analyse een bewijs voor het voorkomen van een gebeurtenis, een historisch 



werk is een bewijsvoering over een gebeurtenis, een „lezing‟ door een historicus die niet noodzakelijk 

de enige of laatste lezing hoeft te zijn. 

Men maakt onderscheid tussen primaire of secundaire informatie, naargelang de bronnen direct of 

indirect informeren. Om de intellectuele en literaire belangstelling van ambtenaren uit de 15
de

 of van 

de burgerij uit de 17
de

 eeuw te meten kunnen we een beroep doen op brieven en kronieken waarin 

tijdgenoten meedelen wat ze lezen en hoe ze zich cultureel ontspannen (primaire informatie). Dit 

soort van directe informatie is evenwel zeer schaars. Vaak baseert de historicus zich dan maar op 

inventarissen van bibliotheken en testamenten (secundaire informatie). Deze laatste informaties 

bieden in zeker opzicht minder zekerheid omdat in dit geval de historicus noodgedwongen werkt met 

deductie. In het hier gegeven voorbeeld door de belangstelling voor bepaalde boeken, en dus de 

intellectuele opleiding en artistieke interesse, af te leiden uit het loutere bezit van die boeken, een 

redenering die niet per definitie waterdicht is. Niet iedereen leest alle boeken die hij/zij bezit. 

 

Overigens zijn de grenzen tussen bron en werk niet steeds duidelijk te trekken. Indien een vuurwapen 

of een middeleeuwse schenkingsoorkonde duidelijk bronnen zijn, dan zijn memoires van staatslieden 

duidelijk randgevallen. In een reeks beschouwingen over waarom en hoe politici hun persoonlijk 

leven gebruiken en voorstellen, stellen R. Aerts en H. Te Velde dat in de loop van de jaren 60 van de 

20
ste

 eeuw onder invloed van de tv-journalistiek de privé persoon van de politicus naar voren kwam. 

Naarmate ook de scheidslijn tussen publieke en privé sfeer vervaagde, kwam de persoon van de 

politicus meer in de belangstelling te staan. Deze door journalisten ingezette trend is door politici 

overgenomen, getuige de stroom memoires en autobiografieën die vandaag op de markt wordt 

gegooid. 

 

Herodotos (ca. 480-ca. 420 voor Christus) en Thucydides (ca. 460-395 voor Christus) schrijven in de 

oudheid grotendeels over zelf beleefde gebeurtenissen; toch kennen ze zichzelf duidelijk de titel van 

historiografen toe, hoewel een groot deel van het werk het karakter van een getuigenis, dus van een 

bron, vertoont. Beiden willen echter verdergaan dan het louter weergeven van feiten: Herodotos 

vergelijkt als een etnoloog gelijkenissen en verschillen tussen Grieken en niet Grieken. Thucydides 

stelt feiten vast, en zoekt vervolgens naar logische en causale verbanden. Hij beperkt zich niet langer 

tot beschrijven, maar wil ook verklaren. Als dusdanig is hij een grondlegger van een 

wetenschappelijke geschiedbeoefening en niet louter meer enkel een verslaggever van zijn eigen tijd. 

 

Voor grote gedeelten van historische werken, zoals dat van Eusebius van Caesarea (ca. 265-ca. 340), 

is het basismateriaal waarop ze steunen door rampen en moedwillige verwoestingen verloren gegaan, 

zodat tenminste voor die gedeelten hun werk het karakter van een bron (en zelfs van een unieke bron) 

vertoont. Eusebius citeert in zijn Kerkgeschiedenis tal van teksten die ondertussen verloren gingen. 

Eusebius is dus een indirecte bron voor de geschiedenis van de eerste eeuwen van het christendom, 

zoals zijn werk tegelijk ook een historische studie over het vroege christendom is. Naarmate we 

verder in de tijd teruggaan en het bewaren van bronnen dus problematischer is, verhoogt de kans dat 

de grenslijn tussen bron en historisch werk vervaagt. 

 

Het behoort tot de fundamentele deontologie van een wetenschapper en een journalist dat zij in hun 

studies steeds duidelijk het onderscheid aangeven tussen wat letterlijk uit de bronnen stamt (in 



voetnoot, en via aanhalingstekens) en wat daarentegen een persoonlijke verwerking en interpretatie is 

van die bronnen. Het geheel van citaten en bronverwijzingen noemt het „kritisch apparaat‟, omdat het 

de lezer-gebruiker moet toelaten kritisch de uitspraken van de historicus of journalist af te wegen. 

Onder meer door eventueel zelf de bron te consulteren. Voor de inhoud van een citaat draagt de 

historicus geen verantwoordelijkheid, voor de interpretatie ervan wel. 

3. VAN GESPROKEN NAAR GESCHREVEN 

WOORD EN TERUG? EVOLUTIE VAN 

DE BRONNENTYPES EN HUN 

COMPLEMENTARITEIT 
 

 

3.1. Schrift en alfabet 
 

Over de prehistorie (de eeuwen vóór de geschreven bronnen) zijn we vandaag exclusief geïnformeerd 

door monumentale en orale bronnen. Ook voor de tijdgenoten was het uitwisselen van mondelinge 

boodschappen en van voorwerpen (vaak met symbolische en rituele betekenis) de essentiële vorm 

van communicatie. 

 

 

Schrifttypes: van pictogram naar fonetisch 

 

Vanaf ongeveer 3300 voor Christus begint men met „schrijven‟ in Mesopotamië en kort 

daarop in Egypte en vangt dus de „historische‟ fase in de geschiedenis van het mensdom aan. 

Aan deze ontwikkeling gaat een voorgeschiedenis vooraf: deze vangt in het tweestromenland 

tussen Tigris en Eufraat aan ca. 8000 vóór Christus met kleitabletten die voorraden tellen en 

als kalender fungeren. Deze fundamentele evolutie hangt samen met de ontwikkeling van de 

eerste grote rijken. Eens de mens sedentair werd, groeide de behoefte aan een politieke 

organisatie en dus aan beheersing van inkomsten, belastingen, wetten en contracten. Het 

schrift heeft in deze context drie functies: voorraden beheren, personen identificeren, 

gebeurtenissen bijhouden.  

Grote rijken hoeven niet noodzakelijk een schrift te hebben: de Inca‟s beantwoorden aan hun 

administratieve noden met een complex systeem van knopen (quipu‟s), aan elkaar geknoopte 

touwen waarmee aantallen werden aangeduid. Het schrift is door verschillende „rijken‟ in de 

wereld op verschillende tijdstippen uitgevonden. Maar het beantwoordt aan de behoefte om 

gesproken taal in tekens om te zetten. Verschillende mogelijkheden dienen zich aan: 

pictogrammen (een beperkt aantal tekens dat een begrip aangeeft, bijvoorbeeld ontwikkeld 

door de Azteken), of een logografisch schrift (China) waarbij elk woord een teken heeft, al 

dan niet gecombineerd met een logofonetisch schrift (dat een teken heeft per klank) zoals in 

het Japans. Het op de Mesopotamiërs teruggaand schrift dat wij nog gebruiken, is fonetisch: 

een letterteken staat voor een klank. Lange tijd bleven mengvormen, waarbij woordtekens en 



klanktekens samen werden gebruikt voorkomen, zoals in het Egyptische hiërogliefenschrift. 

Deze combinatie van twee logica‟s heeft ervoor gezorgd dat lange tijd het Egyptische schrift 

onleesbaar was tot de Fransman Jean-François Champollion de zogenaamde steen van Rosetta 

ontcijferde. Dit is een in het plaatsje Rashid of Rosetta door de soldaten van Napoleon 

aangetroffen steen waarop eenzelfde tekst in drie talen voorkwam: demotisch, een cursieve 

variant van hiërogliefenschrift, Grieks en hiërogliefen. Het Egyptische schrift werd verder 

aangepast en tot een fonetisch alfabet uitgebouwd door volkeren die de Egyptenaren „aziaten‟, 

oosterlingen noemden. Ze woonden ten Oosten van Suez in wat vandaag als het Midden-

Oosten bekend staat. Het is via de bewoners van de stad-staten die in dit gebied voorkwamen, 

de Feniciërs, dat het fonetische schrifttype en alfabet verder in de oudheid verspreid is 

geworden. Een van de belangrijkste stadstaten was Byblos, de plaats waar de populairste 

schrijfstof, papyrus, werd vervaardigd. Uit deze plaatsnaam is het Griekse woord voor boek 

„biblos‟ afgeleid, maar ook het begrip Bijbel. De uitvinding van het monotheïsme en van het 

alfabet gebeurde overigens bijna gelijktijdig en in dezelfde regio, zonder dat een causaal 

verband aanwijsbaar is. Het Fenicisch schrift telde 22 letters en werd van rechts naar links 

geschreven, het verdween pas in de derde eeuw na Christus, na een opmerkelijk succes in 

grote delen van de Middellandse zee-regio. Door hun handelscontacten kwamen Fenicisch en 

Grieks met elkaar in contact, de Grieken voegden verschillende klinkers aan het alfabet toe. 

Deze Griekse letters reisden met de Grieken naar het Westen. Het alfabet werd verder 

overgenomen en uitgedragen door een volk, de Etrusken, waarvan het schrift nog steeds 

grotendeels onleesbaar is (het blijft onduidelijk zelfs tot welke taalgroep het Etruskisch heeft 

het via de uitbouw van het Romeinse Rijk dominant gemaakt.  

 

 

De Grieks-Romeinse beschaving heeft het schrift uitgebouwd tot het communicatiemedium bij 

uitstek. En dat is de reden waarom we het gedachtegoed en de culturele en technische 

verworvenheden van deze samenleving zoveel genuanceerder kennen dan van alle vorige. Het is ook 

de reden waarom deze beschaving op de latere culturen zoveel impact had. In het middeleeuwse 

West-Europa herneemt weliswaar aanvankelijk de betekenis van de orale communicatie en 

overlevering, maar toch is het schrift nooit meer weg te denken. Een van de meest gebruikte 

lettertypes op de huidige tekstverwerkers heet nu nog en helemaal niet toevallig „Times New Roman‟. 

 

 

3.2. De drukpers:  
schaalvergroting en uitdieping 

 

Vanaf het einde van de 15de eeuw krijgt de schriftcultuur een stevige nieuwe impuls door de 

uitvinding van de boekdrukkunst. De overlevingskans van boodschappen neemt, dankzij het 

exponentieel toegenomen aantal exemplaren van elke boodschap, enorm toe: kranten en 

overheidsordonnanties bestaan van nu af op vele identieke exemplaren. De invoering van het schrift 

en de drukkunst zijn ook twee cruciale momenten geweest in de wetenschapsbeoefening omdat ze in 



toenemende mate reflectie van onderzoekers op de theorieën van voorgangers mogelijk maakten, en 

omdat deze opvattingen nu alsmaar vollediger en preciezer werden overgeleverd.  

  

Fundamenteel voor de doorbraak van gedrukte teksten was het voorhanden zijn van papier. In 

tegenstelling tot papyrus en perkament was papier een relatief goedkoop en gemakkelijk aan te 

maken vervangmiddel. De Europeanen leerden het product kennen van de Arabieren in Spanje, die 

het zelf uit het Oosten hadden. Papier wordt van lompen, gerecycleerde resten textiel dus, gemaakt. 

De massale overgang van wol naar linnen (plantaardige vezels) aan het einde van de Middeleeuwen 

verhoogde drastisch de hoeveelheid voorhanden zijnde lompen. Al in de vroege veertiende eeuw 

waren in Fabriano (Centraal-Italië) de eerste papiermolens actief, die een seriële productie mogelijk 

maakten. Ze lieten toe het proces van het reduceren van de lompen tot „papierpulp‟ voortaan 

mechanisch door te voeren, waardoor de productiecapaciteit gevoelig toenam. Ook deze innovatie 

raakte snel in Europa verspreid. 

Naast de verspreiding van papier was een tweede ontwikkeling nodig: het drukken. Het drukken met 

houtblokken om voornamelijk populaire religieuze prenten en teksten op grote schaal te maken was 

reeds gekend. In een volgende fase werden de houten blokken door metalen letters vervangen. Het is 

niet toevallig dat de „uitvinder‟ van de klassieke boekdrukkunst, Johann Gutenberg van opleiding een 

goudsmid was. Uit zijn experimenten, in 1440 in Straatsburg gestart, groeide het drukprocédé rond 

het gebruik van metalen letters, vettiger inkt en een drukpers dat tot grofweg einde van de 18
de

 eeuw 

de drukwereld zou kenmerken. De tekst werd vanuit aparte letters gezet, de drukker had daarbij een 

reeks bakjes met lettertypes voor zich, wat verklaart waarom men nog altijd voor hoofdletters (die 

bovenaan zaten) van „bovenkast‟ en voor kleine letters van „onderkast‟ spreekt. 

 

De boekdrukkunst is natuurlijk op de eerste plaats een technologische doorbraak. Maar de culturele, 

wetenschappelijke en politieke gevolgen waren enorm. Aan de kwalitatieve revolutie, ging zoals vaak 

een kwantitatieve vooraf. In de tweede helft van de 15
de

 eeuw werden er in vijftig jaar meer boeken 

gemaakt en op de markt gebracht dan er sinds de stichting van Constantinopel (zowat elf eeuwen 

voordien) manueel waren aangemaakt (schatting van Geert Lernout). Dit had fundamentele gevolgen 

voor de studie van het statuut van een tekst: voor het eerst werden de humanisten van de 16
de

 eeuw in 

de mogelijkheid gesteld om de oude, antieke teksten niet meer zelf in een exemplaar te kopiëren maar 

om ze uit te geven op meerdere exemplaren. Waar voorheen de „originele‟ tekst bijna onvermijdelijk 

in een woud van kopieerfouten moest verloren gaan (zie verder: deel II: herstellingkritiek), werd door 

de vermenigvuldiging van exemplaren van dezelfde tekst vergelijking, discussie en uiteindelijk 

correctie van teksten mogelijk op een voordien nooit geëvenaarde schaal. De lange weg naar 

tekstkritische edities was onherroepelijk ingezet. Meteen ook was een al even onomkeerbare tendens 

tot het delen van teksten (en ideeën) over een grote en sociaal gedifferentieerde groep van mensen 

mogelijk. Voor Luther waren er al veel kerkelijke hervormers geweest, maar ze waren gemakkelijk te 

isoleren en met de ketters verdwenen vaak de schaarse exemplaren van hun met de handgeschreven 

geschriften op de brandstapel. Met de reformatie van Luther en van enkele van zijn tijdgenoten is het 

anders gelopen. Hun denkbeelden werden gedrukt en in de volkstalen verspreid. Het nieuwe medium, 

de drukpers, liet ook het drukken van pamfletten en spotprenten op een voorheen ongekende schaal 

toe. De godsdienstoorlog van de 16
de

 eeuw werd daardoor de eerste echte propaganda-oorlog, want 

ook de katholieke kerk begreep heel vlug de gevaren en mogelijkheden van het nieuwe medium. Al 



aan het einde van de 15
de

 eeuw weerklonk de roep om controle van het nieuwe medium dat de 

drukpers was. Maar de impact van de reformatie maakte dat kardinaal Caraffa, heroprichter van de 

inquisitie, pleitte voor controle op elk nog te publiceren boek. In 1559 publiceerde dezelfde kardinaal, 

nu als paus Paulus IV, de eerste algemene Index librorum prohibitorum, letterlijk een lijst van 

verboden boeken, een initiatief van de katholieke kerk dat het tot in 1966 zou uitzingen. Wereldlijke 

leiders, koningen van Engeland (Hendrik VIII in 1529) en Frankrijk (Karel IX in 1563) waren de 

Kerk al voor geweest. Dergelijke praktijken maakten het fortuin van de Hollandse uitgevers en 

drukkers. In de Republiek der Verenigde Provinciën was de controle heel wat losser, de Nederlandse 

uitgevers boekten dan ook grote winsten door in alle talen verboden boeken voor heel Europa te 

drukken. De economische historicus Jan Luiten van Zanden (Utrecht) betoogde in 2005 dat aan het 

einde van de 15
de

 eeuw een eerste westerse „kenniseconomie‟ ontstond: de kosten voor de aanmaak 

van de producten van het nieuwe medium, de boekdrukkunst, waren zo gering in vergelijking tot de 

handschriftelijke producten van voorafgaande eeuwen, dat het kostendrukkend effect en de spreiding 

over grote delen van de westerse wereld mogelijk werd. De impact op het succes van het westers 

economisch model (eerste globalisatie onder invloed van de kolonisatie) en van het westers politiek 

model (veelvuldigheid van politieke en religieuze machtscentra, die elkaar in een wankel evenwicht 

hielden) is onmiskenbaar en draagt in sterke mate bij tot de Sonderweg van West-Europa. 

 

Een volgende stap in de massificatie van gedrukte teksten werd opnieuw gezet door een 

technologische evolutie met betrekking tot het aanmaken van de basisstof, papier. Reeds in 1798 

werd een machine bedacht om snel en machinaal papier te maken, wat de productie met factor tien 

deed toenemen. Tegen het midden van de 19
de

 eeuw kostte papier nog maar de helft van voordien. In 

1843 ontwikkelde men de technologie om de traditionele textiellompen te vervangen door houtpulp, 

waardoor commercieel drukwerk, kranten en goedkope boeken voortaan op houtpapier werden 

gedrukt. Maar ook de drukpers onderging fundamentele vervangingen: de gezette tekst in een 

drukplaat vastleggen, het vervangen van de houten persen door metalen exemplaren, de verticale pers 

vervangen door een metalen cilinder, de letterzettermachine die verhinderde dat voortaan nog elke 

letter apart diende gezet te worden en die aanleiding gaf tot de ontwikkeling van lino- en 

monotypezetmachines die tot het midden van de 20
ste

 eeuw courant bleven. Een en ander resulteerde 

in een sterk verhoogde productiviteit en een naar beneden halen van de productiekosten. De 

uitvindingen werden bovendien ook toegepast op het individueel schrijven van teksten: de techniek 

van het toetsenbord dat met de eerste automatische zetmachines werd ontwikkeld, leidde tot het 

ontwikkelen van schrijfmachines. De eerste echt operationele machine werd in 1874 door de 

Amerikaanse wapenfabrikant Remington op de markt gebracht. Het toetsenbord had toen reeds de 

qwerty volgorde die nog steeds de PC toetsenborden in de Angelsaksische wereld kenmerken (de 

azerty in de Franstalige wereld is ervan afgeleid). 

 

 

3.3. Woord en beeld 
 

De 19
de

 eeuw was de eeuw van het gedrukte woord, zeker in de westerse wereld, Noord-Amerika en 

Europa. Nooit voordien verschenen zoveel teksten in druk, nooit voordien konden zoveel mensen 

lezen (en schrijven) en dus deelhebben aan deze productie van teksten. In de loop van dezelfde eeuw, 



en met steeds meer nadruk in de 20
ste

 kwamen andere vormen van massacommunicatie de rol van het 

gedrukte woord in het gedrang brengen: foto, cinema en radio. In feite gaat het ook om een terugkeer 

van twee communicatiemiddelen die op zich ouder zijn dan het geschreven woord: het gesproken 

woord en het beeld. 

 

 

De nieuwe media: beeld en klank, van communicatietechniek 

tot bronnenproductie.  

 

In de 19
de

 en 20
ste

 eeuw duiken door technische innovaties heel wat nieuwe bronnentypes op. 

Tot op zekere hoogte houdt dit ook kwalitatieve verbeteringen in: de foto, maar vooral de film, 

is (soms) realistischer dan het geschilderd portret. In de visuele sector start de vernieuwing 

met de eerste fotogrammen op zilvernitraatpapier van Thomas Wedgewood in 1802, met de 

eerste foto door J.N. Nièpce in 1822, met de eerste camera van Nièpce in 1826, met het 

ontwikkelingssysteem en het publiek maken van de experimenten door L. Daguerre in 1839. 

In 1878 vindt men de bromureplaten uit waardoor de negatieven bewaarbaar worden, in 1888 

lanceert Kodak de rolfilm voor foto‟s. De eerste experimenten rond de bewegende film starten 

in 1832 in Gent met J. Plateau. In 1889 ontdekt men de eerste transparante filmband, in 1893 

wordt het eerste opname- en weergave-apparaat vervaardigd door Th. Edison, in 1895 vindt de 

eerste projectie plaats door de gebroeders Lumière in Lyon. Pas sinds circa 1950 berusten 

films op een min of meer houdbare onderlaag. Vóór 1900 maakte men exclusief 

natuuropnamen en opnamen van actualiteiten; vanaf 1900 is de fictiefilm er, en vanaf 1926 de 

geluidsfilm. 

In de audiosector begint het voor eeuwig „vastleggen‟ van klank, en dus het creëren van een 

nieuw type van historisch archief, met de uitvinding van de fonografische opnamen door 

Edison in 1877. Dan komen de moderne grammofoonplaat, de langspeelplaat en sinds het 

begin van de jaren 1980 de compactdisc, nog recentelijker het digitaal opslaan van geluid. Het 

stockeren van orale informatie op grote schaal werd echter sterk bevorderd door het uitvinden 

van de bandopname, op metaal vanaf 1931, op synthetische band vanaf ongeveer 1940. 

 

De radio start in 1896 en wordt publiek vanaf 1902; een regelmatige omroep is er vanaf 1920 

in de Verenigde Staten. Voor de televisie dateren de eerste experimenten uit 1927; ze is 

publiek in werking in Londen in 1936, in New York in 1941, in Nederland in 1951, in België 

in 1953.  

 

 

De massificatie van communicatie door de ontwikkeling van moderne media roept voor het historisch 

onderzoek nieuwe en zeer grote problemen op: dat van de opslag en blijvende 

consultatiemogelijkheid van de gegevens. De nieuwe media werkten aanvankelijk veeleer 

bronvernietigend, omdat hun informatie meestal eenmalig was, niet geregistreerd werd, en niet 

bewaard bleef, althans niet voor de rechtstreekse uitzendingen. Voor de uitzending op band of op 

stevige celluloïd-film opgenomen reportages hadden meer overlevingskans; ze dateren essentieel uit 

de jaren tussen 1940 en 1970. Vanaf 1970 nam men televisiemateriaal bijna volledig op uitwisbare 



tape op, met toegenomen gevaar voor verlies. Weliswaar bewaarde bijvoorbeeld de VRT op film, op 

ampex of op videoband de essentie van het nationale en internationale nieuws, de systematische 

inventarisatie is aan de gang. 

 

Analoge problemen rijzen met de computeropslag van een groot deel van de sociale boekhouding. Zo 

is er de kans tot uitwissing door verstrooidheid of technische kortsluiting. Maar vooral is door de 

snelle technische innovaties de consulteerbaarheid van oudere diskettes, na enkele jaren uiterst 

onzeker. In 1983 bleek een groot deel van de digitaal gestockeerde oudere fiscale dossiers in de 

Verenigde Staten onleesbaar geworden, toen de Japanse firma geen wisselstukken meer kon leveren. 

Technisch is overbrengen op nieuwe „dragers‟ geen enkel probleem, maar veelal ontbreken de 

middelen of de zin tot investeren op dit vlak. Cd-roms leken lange tijd dan weer een veiliger vorm 

voor het eindeloos bewaren van historisch geheugen, maar ook hier is gebleken dat het materiaal, de 

drager, aan degradatie onderhevig kan zijn, met soms fatale gevolgen voor de opgeslagen informatie. 

De computer is zowel voor de studie van de huidige als van vroegere samenlevingen, dankzij het 

aanleggen van databanken, op zich een uniek medium. 

 

 

3.4. Mondelinge bronnen: 
orale overlevering, orale geschiedenis 

 

De besproken bronnentypes zijn in aanzienlijke mate complementair. Dit geldt essentieel voor de 

mondelinge tradities als aanvulling op de geschreven bronnen. Orale bronnen werden door historici 

nochtans lang als assepoesters misprezen. Nochtans is men het er nu zowat over eens dat Homeros 

geen individueel schrijver was, maar dat vroege meesterwerken als de Ilias en Odyssee het resultaat 

zijn van generaties vertellers, die zoals jazzmuzikanten op thema‟s improviseren, een vaste 

verhaallijn gebruiken waarrond tekst wordt geïmproviseerd. Ooit is iemand met een grote papyrusrol 

deze teksten gaan optekenen, of deze man Homeros was, dan wel de verteller wiens relaas werd 

opgetekend, doet uiteindelijk weinig ter zake. De zangers bleven overigens bestaan: in de Griekse 

samenleving en in de Griekse polis was de mondelinge overlevering lange tijd belangrijker dan het 

schrift. Een democratie leeft letterlijk van het gesproken, overtuigend betoog. 

 

In 1961 waagde de Vlaming Jan Vansina, docent in de Verenigde Staten, vanuit zijn interesse als 

historicus van het Afrikaans verleden, zich aan een opmerkelijke valorisatie van dit bronnentype. Hij 

stelde dat de historische waarde en de accuratesse van de mondelinge tradities die berusten op het 

geheugen van opeenvolgende generaties bij zogenaamde „primitieve‟ volkeren, even groot zijn als die 

van de West-Europese geschreven kronieken en egodocumenten. Men realiseert zich niet altijd dat in 

vele samenlevingen (ook de Europese van de 10de-11de eeuw) het sociale leven nagenoeg volledig 

mondeling verloopt, en dat belangrijke rechtshandelingen perfect gegarandeerd worden geacht door 

de rol van de getuigen. Mondelinge communicatie betekent allerminst willekeur en anarchie, ze kan 

integendeel een complex sociaal-politiek verkeer impliceren. 

Traditioneel hechtte men slechts waarde aan een mondeling getuigenis indien het bevestigd werd 

door andere gegevens, bijvoorbeeld archeologische of linguïstische. Inderdaad begrepen 



onderzoekers van tal van eigenaardige gedragspatronen, opgemerkt door reizigers uit de 16de eeuw 

in Afrika, de zin ervan slechts door de confrontatie met sociale codes zoals die blijken uit orale 

stamverhalen die pas in de jongste jaren werden opgetekend. Door de observatie vandaag de dag in 

vivo ontdekt de historicus van Afrika structuren en processen die ook aanwezig zijn in de 

ongeschreven of geschreven bronnen van het verleden, en kan hij die duidelijk situeren als 

onderdelen van de socio-culturele code van een bepaald volk of stam. Het is echter niet zo dat 

primitieve volkeren door de eeuwen heen statisch bleven. Ook vóór de kolonisatie kenden ze vaak al 

stormachtige evoluties. Het zou bijgevolg naïef zijn de ontdekte codes als „eeuwig‟ te beschouwen 

(cf. infra: de „histoire immobile‟: deel IV, 1.5). De antropologische invalshoek, op zoek naar constant 

aanwezige gedragspatronen, en de historische benadering, met haar op verandering en 

veranderingsprocessen toegespitste aandacht, zijn hier duidelijk complementair. Vansina poneerde al 

in 1961 dat de orale traditie ook als enige traditie betrouwbaar kan zijn indien men ze aan een aantal 

tests onderwerpt. Die tests zijn deels extern: behoort het getuigenis tot een overleveringsketen 

gecontroleerd door een groep, bereikt de overlevering ons via een sociale instelling of via een 

gesloten kaste? Er zijn ook interne tests nodig, namelijk de toepassing van de regels van de 

tekstkritiek, die nagaat of het getuigenis conform is aan de taalkundige, stilistische, rituele en 

juridische normen van tijd en milieu waaruit het beweert te stammen. 

 

Maar ook in onze samenleving is de mondelinge traditie van betekenis in een aantal sectoren. Vooral 

tijdens oorlogssituaties, opstanden of stakingen hebben vele ooggetuigen er belang bij hun ervaring 

niet neer te schrijven; verzetsstrijders moeten rekening houden met mogelijke sancties van de 

bezetter, stakers met juridische sancties of broodroof. Daarom zijn interviews van grote betekenis om 

dat soort realiteiten te reconstrueren. In de jaren zeventig van de 20
ste

 eeuw hebben een aantal film- 

en televisiemakers zich gerealiseerd dat vele ooggetuigen van gebeurtenissen tijdens Wereldoorlog II 

nog voorhanden waren en met de nodige afstand tegenover de feiten, in staat om getuigenis af te 

leggen. In Frankrijk had de film van Marcel Ophuls uit 1969 „Le Chagrin et la Pitié‟ inwoners van 

Clermont-Ferrand aan het woord gelaten over hun ervaringen met bezetting, collaboratie en verzet 

tijdens Wereldoorlog II en zodoende het beeld dat vele Fransen hadden doen wankelen. In Nederland 

had de televisie historicus Lou de Jong een veelbesproken reeks „De Bezetting‟ laten maken. In 

Vlaanderen had de toenmalige BRT in 1970 een „productiekern Wereldoorlog II‟ opgericht. Ze zou 

tot 1991 actief blijven. Vanaf 1974 werd één van de oudere reporters van het huis, Maurice De Wilde 

aan de kern toegevoegd. De reeksen door De Wilde over de aanloop naar Wereldoorlog II (de 

Nieuwe Orde), over de bezetting, weerstand en repressie hebben bijzonder veel media- en ander stof 

doen opwaaien. De Wilde werd altijd door een wetenschappelijke commissie van beroepshistorici 

(onder leiding van de Gentse mediëvist Adriaan Verhulst) begeleid en afgeschermd. Het is 

onmiskenbaar dat zijn reeks de orale geschiedenis en de interviewtechniek als methode om, 

complementair aan wat op basis van klassieke, geschreven bronnen bekend was, in België de nodige 

adelbrieven heeft gegeven. Wie de interviews van De Wilde en medewerkers nu bekijkt, ziet in feite 

„vastgelegde‟ gesprekken, die heel grondig waren voorbereid en waar de interviewer de techniek van 

het zogenaamde „harde interview‟ hanteert. Vaak met veel weerklank en ook met veel heibel: het aan 

het woord laten van een in België tot de dood veroordeelde en voortvluchtige collaboratie leider Léon 

Degrelle - hij leefde veilig en wel in het Spanje van Franco - heeft politiek en juridisch overleg tot op 

het hoogste niveau gevraagd. Er zijn harde en zachte interviews. In het eerste geval is de ondervrager 



een actief medespeler in het reconstructiewerk van het verleden van de informant; hij wijst 

bijvoorbeeld op tegenstrijdigheden in de loop van het gesprek zelf of confronteert de geïnterviewde 

met vroegere uitspraken. De interviewer moet de carrière van de informant grondig kennen. Een 

interviewer-historicus streeft een diepere kennis na dan de politie-ondervrager of de journalist omdat 

hij niet werkt in functie van een deelprobleem (bv. schuld-onschuld) en de antwoorden minder het lot 

van de informant bepalen dan in de eerste gevallen. Toch blijft verhulling door de informant 

mogelijk, omdat deze zelfs voor een wetenschappelijke publicatie beducht kan zijn. Het 

subjectivisme van dit type van bron is echter geen fundamentele hinderpaal; er is zelfs meer kans tot 

toetsing dan bij vele andere vormen van getuigenis. 

Wil men de interviews zoals deze van De Wilde nu, enkele decennia na de feiten (vele direct bij de 

uitzending betrokkenen zijn nu overigens overleden) als historische bron benutten, dan dient men met 

de aanwezigheid van op zijn minst vier lagen van communicatie rekening te houden: 

> fatische laag of cognitieve informatie: de feitelijk uitgesproken tekst, perfect in een geschreven 

transcriptie weer te geven; 

> muzische laag: intonatie, rustpauzes, met een belangrijk informatiegehalte over de 

gemoedsgesteldheid van de geïnterviewde, zeer moeilijk in een geschreven versie weer te geven 

tenzij met leestekens, puntjes enz.; 

> paralinguale laag: wat niet door taal, gesproken of geschreven, kan worden weergegeven: mimiek, 

body language van de geïnterviewde; 

> extra-linguale laag: randomstandigheden die het interview kunnen beïnvloeden, een persoon die 

binnenkomt, telefoon, achtergrond geluiden en versieringen. 

 

 

4. IMPACT VAN COMMUNICATIE- EN 

INFORMATIE-TECHNOLOGIE OP DE 

PRODUCTIE VAN BRONNEN 
 

Tot nog toe zijn we uitgegaan van het probleem: hoe komt de historicus aan zijn bronnen? Een ander 

aspect is: hoe komt de tijdgenoot aan zijn informatie? Uiteraard is dit niet hetzelfde. Maar het is 

onmiskenbaar dat de historicus ook op de hoogte moet zijn van de mogelijkheden en beperkingen 

waarmee een tijdgenoot kon weten wat rondom hem gebeurde, vooral als die tijdgenoot zelf ook 

auteur van een bron was. Op de gevolgen die een antwoord op deze vraag kan hebben voor het 

bepalen van de waarde van de bron in kwestie (is de tijdgenoot bevoegd, kan hij weten wat hij 

beweert te weten, enz.) gaan we in deel twee nader in. Hier gaat het in essentie over de vraag welke 

technische en andere hinderpalen de tijdgenoot diende te overwinnen indien hij over bepaalde 

informatie wou beschikken. Met andere woorden: hoe verliep communicatie in het verleden, welke 

eisen en verwachtingen werden er aan gekoppeld en hoe had de communicatie zelf invloed op de 

productie van bronnen? 

 

 



4.1. Snelheid en kwaliteit van  
de overdracht 

 

Op grond van de snelheid kunnen drie fasen onderscheiden worden. 

 

4.1.1. Eerste fase: te voet, vóór het gebruik van het paard 

 

De snelheid bedraagt 5 à 10 km/uur. De media zijn de mens zelf (bode), het geven van visuele of 

auditieve signalen (tamtam). De nauwkeurigheid is gering door het mondelinge karakter en de 

onduidelijkheid van de tekens. Een relict hiervan is de witte of grijze rookpluim bij de 

pausverkiezingen, die nog in 2005 voor de nodige verwarring heeft gezorgd. 

 

4.1.2. Tweede fase: gebruik van het paard 

 

Deze fase begon circa 2000 vóór Christus in Centraal-Azië, circa 1000 vóór Christus in het 

Middellandse-Zee gebied, begin 16de eeuw bij de Inca‟s in Peru. De snelheid bedraagt 20 à 25 km/u. 

De nauwkeurigheid is hier groter dankzij het gebruik van schrift. Het koerierssysteem per paard werd 

ingevoerd door de Achemenidische koningen (Perzië) en was bekend in Byzantium en Rome. Sinds 

de 13de eeuw werden de eerste vaste verbindingen georganiseerd tussen de Italiaanse handelsfirma‟s 

uit Toscane en de jaarmarkten van Champagne; dit werd nagevolgd door de paus in de 14de eeuw. 

Sinds het einde van de 15de eeuw kende Europa een eerste net van postverbindingen, uitgebouwd 

door de firma Thurn en Taxis (Milaan), die in 1505 het monopolie verwierf in Spanje en in het rijk 

van Karel V. In de vijftiende eeuw legt men gemiddeld 50 tot 80 kilometer per dag af. Tussen de 

15de en de 19de eeuw verdubbelde dit dankzij de bouw van grote afstandswegen (zogenaamde 

steenwegen) en een meer efficiënt gebruik van paarden. In de aard van de koerierverbindingen kan 

men geheime correspondentie en openbare brieven onderscheiden. Voor de eerste soort gebruikt men 

soms geheimschrift. De tweede soort mondde uit in het genre van de krant. Voorlopers zijn de 

Venetiaanse met de hand geschreven berichtenbladen als supplementen bij brieven met 

handelsdoeleinden in het begin van de 16de eeuw, de avvisi, nagevolgd in de Zeitungen van de Zuid-

Duitse handelssteden Nürnberg en Augsburg. Echte kranten, met vast periodiek karakter en in 

drukvorm, duiken op in Wolfenbüttel en Straatsburg (1609) en Antwerpen (1629) bij Abraham 

Verhoeven. In Nederland verzamelden correspondenten namens de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) nieuws dat uiteraard in de eerste plaats van belang was voor de aandeelhouders in 

Amsterdam. Nieuwsmedia hadden (en hebben) van bij hun ontstaan een duidelijke band met de beurs 

en de financiële wereld in het algemeen. 

 

4.1.3. Derde fase: mechanische media 

 

Hier groeit de snelheid tot 50 à 60 km/uur met de trein vanaf 1830. Sinds de telegraaf (1844) is de 

berichtgeving quasi gelijktijdig. In 1896 duurt het aldus 7 minuten om van elk punt van de wereld elk 

ander punt te bereiken. Met recentere technieken (telefoon, fax, radio, televisie, internet en het world 



wide web) is de informatie praktisch gelijktijdig en universeel geworden. Een nieuw element in de 

19de eeuw dat samenviel met de telegraaf, is het organiseren van de berichtgeving door 

gespecialiseerde persagentschappen (Havas, later AFP, Reuter, U.P.I., Belga). Ze zorgen voor een 

verregaande unificatie en nivellering van het internationale nieuws. Vele kranten hebben zelf geen 

vaste medewerker meer in het buitenland en dus geen mogelijkheid om de telexen van de 

persagentschappen op hun „objectieve‟ waarde te toetsen. 

4.2. Functies van de communicatiemedia 
 

In oorsprong beoogden de massamedia enkel nuttige informatie te bezorgen aan een specifieke 

doelgroep: economische nieuwtjes in de 16
de

-eeuwse avvisi waren bestemd voor Italiaanse zakenlui. 

Vrij snel echter werd het subversief potentieel van de pers om de massa te beïnvloeden en dus haar 

gevaar voor de politieke orde of de sociale vrede onderkend. Het gevolg was dat de burgerlijke en 

kerkelijke overheden allerlei vormen van politieke controle en censuur invoerden. In de 16de eeuw al 

wordt voor het uitgeven van kranten een licentie of octrooi van de staat gevergd; dit heet men 

preventieve censuur. Een relatieve persvrijheid bestond wel in de Republiek der Verenigde 

Provinciën en in het Engeland van na de Glorious Revolution (1688). Het publiek bespreken van de 

eerste kranten had ook een nieuw kader gecreëerd rond een nieuw consumptieproduct: dat van het 

koffiehuis. Illustratief voor deze groei van een publieke openbare cultuur (idee die ook later de Duitse 

socioloog Jürgen Habermas heeft ontwikkeld, zie verder: deel IV, 2.2) is dat het eerste Italiaanse 

tijdschrift „Il Caffé‟ heette. In de tweede helft van de 17
de

 eeuw kwamen de eerste echte nieuwsbladen 

op de markt, spoedig gevolgd door tijdschriften voor geleerden (de Journal des sçavants in Frankrijk 

of de Transactions of the Royal Society in London) en aan het einde van de eeuw de eerste 

tijdschriften voor dames. Toch bleef persvrijheid een moeilijk punt, de eerste krant verschijnt in 

Frankrijk pas in 1777, toch was er behoefte aan vrije nieuwsgaring. Na de revolutie van 1789 waren 

er plots (en kort) zowat 350 titels op de markt. 

 

De vrije verspreiding van informatie onder de gehele bevolking werd verder afgeremd door het 

heffen van een in de 19de eeuw ingevoerde taks, dagbladzegel geheten, die slechts onder druk van de 

publieke opinie weer werd afgeschaft, in België in 1848, in Engeland in 1855, in Nederland in 1869, 

in Duitsland in 1874, in Frankrijk in 1881. 

 

Tot voor één of twee decennia waren vele kranten eigendom en spreekbuis van een politiek systeem, 

zoals de Pravda in de Sovjet-Unie, de Völkische Beobachter van de Nazi‟s, of van partijen en 

vakbonden, zoals Vooruit in Gent. Deze groepen poogden toen hun „boodschap‟ over te brengen met 

de techniek van de hersenspoeling, de verborgen verleidingen, de subtiele of de brutale propaganda. 

Dit laatste kan gebeuren via de rechtstreekse methode van de politieke hoofdartikels of op indirecte, 

schijnbaar objectieve wijze door adequate selectie van de feiten in de gewone nieuwsberichten. In 

dictatoriale regimes werd een uniforme berichtgeving opgelegd, als onderdeel van een algemene 

ideologische Gleichschaltung, zoals in nazi-Duitsland en in andere totalitaire regimes. Een eerste 

hoogtepunt in het manipuleren van de massamedia in de 20ste eeuw bereikte Hitlers minister voor 

propaganda, Joseph Goebbels, met zijn Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda. De 

navolging is legio: maoïstisch China en het huidige Noord-Korea hebben alvast de geënsceneerde 

massa spektakels overgenomen en als inspiratiebron gewerkt op bijvoorbeeld het Zaïre van president 



Mobutu (eenheidsdenken: één partij, één leider en daaraan gekoppeld de idee van één volk, één 

natie). Ook hier hebben Goebbels en zijn medewerkers de weg getoond: naast een totale controle 

over de geschreven pers, ging het ook om het inschakelen van de modernste media, toen nog film om 

de nazi-ideologie bij een brede laag van de publieke opinie als normaal te laten overkomen. De twee 

films die cineaste Leni Riefenstahl van de nazi-partijdagen in Nürnberg maakte, „Sieg des Glaubens‟ 

(1933) en „Triumph des Willens‟ (1934), zijn in dit verband schoolvoorbeelden. Ook door het 

aanwenden van voor die tijd technische innovaties, die nu banaal lijken: bewegende camera‟s, 

dynamische montage van verschillende standpunten, gebruik van liften voor camera‟s, enz. Een groot 

spektakel, zonder eigenlijk verhaal, met anderhalf miljoen figuranten en één hoofdrolspeler: Adolf 

Hitler. Riefenstahl is weliswaar kort gevangen gezet na Wereldoorlog II, maar nooit veroordeeld. 

Nog aan het eind van haar leven (2003) houdt ze vol geen politieke propaganda maar een kunstige 

verdichting van een politiek gegeven te hebben uitgevoerd. 

 

De huidige tendens tot persconcentraties op basis van een in de eerste plaats economische logica 

(persbedrijven nemen elkaar over en komen zo tot concentratie) houdt evenzeer een gevaar in voor 

een te strak geleide journalistiek door enkele beperkte groepen. De evolutie om naast de door de 

overheid betaalde en bevoogde omroep ook vrije radio en televisie toe te laten, is niet enkel bepaald 

door commerciële motieven maar ook door uiteenlopende visies over de politieke en sociale 

berichtgeving. De zeer omstreden concentratie van communicatiemedia, geschreven pers maar vooral 

televisiezenders in handen van een groep, die bovendien ook politieke ambities aan de dag legt, zoals 

de media-ondernemingen van de Italiaanse politicus Silvio Berlusconi, illustreren dit risico. De meest 

tot de verbeelding sprekende concentratie kwam er door het optreden van de Australisch-

Amerikaanse media-magnaat Rupert Murdoch. Als eigenaar van een imperium van kranten, gaande 

van eerbiedwaardige kwaliteitskranten (de Times en de Wall Street Journal) tot beruchte op sensatie 

beluste tabloids (het in de zomer van 2011 opgegeven News of the World, maar ook de Sun) en van 

televisiezenders, met het ultraconservatieve Fox News als meest bekende uithangbord, heeft Murdoch 

een zeer grote invloed op politieke ontwikkelingen en op verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en 

in de VS. In de zomer van 2011 kwamen enkele schandalen, die de politieke wereld in het Verenigd 

Koninkrijk grondig door elkaar schudden aan het licht, voornamelijk op basis van de door de redactie 

van News of the World gehanteerde praktijken om aan informatie te komen. Alvast aan het 

voortbestaan van deze reeds 168 jaar actieve krant kwam een einde. 

In de laatste jaren zijn de meeste kranten ‟gedepolitiseerd‟, en uitgesproken politieke kranten 

verdwijnen. In september 1999 ontdeed „De Standaard‟ zich nog van zijn decennia oud AVV-VVK 

letterkruis, een duidelijke ideologische verwijzing naar de Vlaams nationale wortels van de krant. 

Gaat de krant hiermee in op de verregaande ontkerkelijking, is het een symptoom van ontzuiling, of 

een commerciële overweging? Staat het nog voor een „kwaliteitskrant‟ om op een dergelijk open 

manier een ideologisch geladen en in 1999 als bestoft ervaren profiel te afficheren? Vele kranten zijn 

nu wel volop jachtterrein geworden van, soms multinationale, financiële groepen. Tegen de stroom in 

konden een aantal media hun ‟vrij‟ statuut behouden, in de zin dat ze onafhankelijk informeren, 

buiten de politieke constellaties om, doordat een onafhankelijk consortium van redacteurs tevens een 

Engelse Times was lange tijd het prototype van een onafhankelijke tendens – al heeft de krant wel een 

verdiende conservatieve reputatie, zeker sinds ze de schaamlap van het Murdoch imperium is 

geworden – en heeft in zijn lange geschiedenis steeds als een der eerste technologische 



vernieuwingen in het drukproces ingevoerd (recentelijk nog: informatietechnologie, on line-versie, 

tabloid-formaat). In de Verenigde Staten is de mediawereld uiteraard nagenoeg volledig 

gecommercialiseerd. Toch weten kranten zoals de Washington Post en de New York Times zich anno 

2005 nog steeds kritisch op te stellen tegenover politieke en sociale groepen, en een breed publiek 

van „liberale‟ (in Angelsaksische betekenis) intellectuelen te mobiliseren. 

De krant overstijgt dan de functie van verslaggevende toeschouwer en speelt meer dan eens een 

actieve rol in de afwikkeling van politieke problemen (bv. Watergate, Irangate). 

 

Nog een stap verder gaat het fenomeen CNN, gestart door Ted Turner in 1980, dat 24 uur op 24 uur 

nieuws produceert en dat puur nieuws tot een wereldwijd commercieel en uniform product maakte en 

tevens de rol verwierf van succesvol podium waarop wereldpolitici hun mediatieke charme-operaties 

en zelfs diplomatieke tweegevechten voeren. In de Golfoorlog van 1990-91 wist Saddam Hussein 

zich een positief imago aan te meten door de opname waarin hij in Bagdad gegijzelde Engelse 

kinderen vertroetelt; generaal Norman Schwarzkopf stal elke avond de show met een rapport over de 

doeltreffendheid van de ‟slimme‟ raketten. In 1993 werd een Europese variant van CNN, Euronews, 

opgestart. Vanaf 1993 rivaliseert BBC World met CNN. En sinds 1988 werd het model van CNN met 

succes in de traditioneel als erg gesloten ervaren Arabische wereld geïntroduceerd: Al Jazeera, 

opererend vanuit het oliestaatje Quatar. Aanvankelijk begroet als een geslaagde imitatie van een 

westers model, raakte Al Jazeera in het vizier van de neoconservatieve groepen in het Witte Huis van 

zodra de zender in de nadagen van 11 september 2001 ook als een doorgeefluik bleek te fungeren, 

voor boodschappen van leiders uit de Arabische wereld (Bin Laden onder andere) waarover men 

geen controle meer had. In elk geval hebben zenders als CNN de informatiestroom tot een zo goed 

als wereldwijd, onmiddellijk iets gemaakt. De formule van „breaking news‟ (het direct overschakelen 

naar een spectaculair gebeuren dat „rauw‟ op het scherm komt, zonder enige redactionele begeleiding 

of verwerking) werd erg nadrukkelijk gedemonstreerd tijdens de tragische gebeurtenissen van 11 

september 2001 in New York. Als daarbij de directe berichtgeving over de gebeurtenissen wordt 

onderbroken voor een overigens zo goed als onverstaanbaar en niet vertaald of geduid interview met 

een woordvoerder van de toen nog in Afghanistan aan de macht zijnde Taliban, wordt de grens van 

het toelaatbare overschreden. Een causaal verband wordt op zijn minst gesuggereerd, niet bewezen, 

en een vijandbeeld is in de maak. 

Elke berichtgeving is fataal deformerend omdat de journalist uit de overvloed aan berichten die de 

telex binnenkrijgt, altijd moet selecteren op grond van de belangstelling van het publiek, van hemzelf 

of van de kranteneigenaar, of op grond van wat voor het land, voor een partij, een ideologie of een 

sociale groep van vitale betekenis mag worden geacht. Wanneer over een bepaald probleem, 

bijvoorbeeld het verloop van de ziekte van een staatshoofd of van de paus, tien dagen na elkaar 

analoge berichten binnenstromen, kan journalist A vanaf de vijfde dag oordelen dat het bericht niet 

origineel meer is en het dus laten vallen, terwijl journalist B kan menen dat de herhaling van deze 

feiten er precies het volle gewicht aan geeft. De twee stellingnamen zijn beide objectief verdedigbaar. 

Er is hier trouwens een dialectisch proces aan de hand. Acties en moties kunnen onbelangrijk blijven 

als de pers er weinig aandacht aan schenkt of belangrijk worden als ze wel, met flinke koppen, dik in 

de verf worden gezet. ‟Opvolgen‟ van een verhaal kan dan betekenen ‟creëren‟ van het verhaal. De 

deontologie van de journalist eist verder dat hij niet noodzakelijk alle inkomende teksten opneemt; bij 

gewettigde twijfel is het normaal, zelfs noodzakelijk, dat hij de herkomst van het bericht verifieert, de 



tegenpartij interpelleert, opinies met elkaar confronteert enz. Eerbied voor de feiten staat overigens 

tegenstrijdige commentaar en interpretatie niet in de weg. 

Het is een feit dat tendentieuze en sensationele informatie ten minste even sterk (zelfs sterker) de 

publieke opinie en het handelen van de massa beïnvloedt als een objectief relaas van de feiten. 

Overigens is er ook interferentie en contaminatie mogelijk tussen het normale verloop van de 

gebeurtenissen en de informatie; informatie komt normaal na de feiten, geeft verslag over 

gebeurtenissen, zonder  ze te beïnvloeden. Soms wordt dit logische proces verstoord, wanneer de 

informatie gelijktijdig is, zoals bij berichtgeving tijdens revoltes via transistorradio‟s beluisterd door 

deelnemers aan betogingen (Parijs in mei ‟68 bijvoorbeeld). Een stap verder gaat de vermenging van 

nieuwsgaring en –verspreiding via de nieuwe sociale media en via internet: tijdens de verschillende 

contestatiebewegingen die we als de „Arabische lente van 2011‟ bestempelen in Tunesië, Egypte, 

Syrië enz. zijn facebook en aanverwante media instrumenten voor mobilisatie en bekendmaking 

gebleken. Het doorsturen van beeldmateriaal via draagbare telefoons en dergelijke maakt de opdracht 

van een overheid die totale controle en censuur op de beelden wil uitvoeren zo goed als onmogelijk.  

 

Ook al slaagt men er bijna in om de toegang tot internet in een bepaald land af te sluiten, altijd blijken 

er wel mogelijkheden om zich via satelliet of andere verbindingen met het wereldwijde net te 

verbinden die elke censuurpoging dwarsbomen of hoe dan ook niet langer een absoluut karakter 

verlenen.  

Een andere vermenging van gebeurtenis en berichtgeving erover doet zich voor wanneer op de 

werkelijke gebeurtenis, zoals een verkiezing, vooruitgelopen wordt. Dit laatste is tot regel geworden 

door het organiseren en publiceren van een opiniepeiling vóór die verkiezingen die de „echte‟ kiezers 

dusdanig kan beïnvloeden dat de uitslag er anders gaat uitzien dan hij er oorspronkelijk zou hebben 

uitgezien. In vele landen is dan ook een „moratorium‟ (een verbod) ingevoerd om gedurende een 

bepaalde „sperperiode‟, direct voorafgaand aan de verkiezingen, nog langer peilingen publiek te 

maken. 

 

 

4.3. Impact van de communicatie in de huidige 
samenleving 

 

4.3.1. De wereld van de communicatie:  

a global village? 

 

Uit de evolutieschets blijkt dat de snelheid van de correspondentie en de alomtegenwoordigheid van 

éénzelfde nieuws-item de trefkracht rechtstreeks bepalen. De gedachte dat door de actuele media (bv. 

CNN, BBCworld, Arte, Al Jazeera) de wereld één dorp geworden is („a global village‟), betekent dat 

steeds meer mensen hetzelfde te horen krijgen, voornamelijk dezelfde beelden te zien krijgen en 

bijgevolg identiek gaan denken en handelen. Maar dit betekent ook dat een incident als dat van de 

Varkensbaai in Cuba in 1961 (het voornemen van de Sovjet-Unie om raketten op Cubaans 

grondgebied te installeren waarmee de VS direct kunnen geraakt worden, zonder dat er enige tijd 

voor een reactie overblijft) meteen dwingt tot politieke besluitvorming in Moskou en Washington, op 



erg korte termijn, met alle risico‟s van dien (al dan niet in werking stellen van atoomwapens). Aan 

het einde van de 16
de

 en het begin van de 17
de

 eeuw kwam zowat elk bevel uit Madrid met nieuwe 

richtlijnen voor het verloop van de militaire actie van de Spaanse troepen in de Zuidelijke 

Nederlanden tegen de rebelse gewesten in het Noorden en Frankrijk hopeloos te laat, zoals het recent 

onderzoek van René Vermeir heeft aangetoond.  

De trefkracht van het doorstromen van modieuze en technische innovaties is echter niet alleen 

afhankelijk van de snelheid van de boodschappers, maar ook van de kwaliteit van de wegen en van de 

bereidheid bij diegene die een „nieuw feit‟ ontvangen, om een vernieuwing op technologisch vlak te 

accepteren. Zo is het geen toeval dat het moderne mechanische uurwerk in de 14
de

 eeuw vanuit Italië 

het eerst overwaaide naar Vlaanderen. De sterk vergelijkbare stedelijke samenleving en de 

aanwezigheid van een op handel ingestelde elite, zorgde ervoor dat een nieuw instrument om 

voortaan nog beter de tijd te meten en in te delen welkom was. Time was, ook toen al, Money.  

 

De materiële drager van de boodschap heeft eveneens belang voor de trefkracht. In principe stijgt de 

overlevingskans van de boodschap (en dus haar rol als historische bron) naarmate de orale 

communicatie plaatsmaakte voor het handschrift en de druk, maar neemt ze weer af met recente 

vormen (telefoon, fax, tv-nieuws, internet). Van handschrift naar druk neemt de leesbaarheid en dus 

ook de accuratesse van de communicatie toe. Marshall McLuhan, een Canadees 

literatuurwetenschapper, toonde aan hoezeer de communicatie de cultuur bepaalt, en dat de vorm 

waarin de boodschap tot ons komt belangrijker is dan de inhoud („the medium is the message‟). De 

eeuwenlange dominantie van schriftelijke communicatie bracht mee dat tot voor kort het 

„abstraherend denken‟ overwoog. De televisie bracht het visuele, concrete denken en informeren op 

het voorplan. McLuhan is een technologisch determinist, sterk onder de indruk van de impact van 

televisie op de westerse samenleving vanaf ca. 1960. Deze ontwikkeling is in zijn ogen een volgende 

decisieve doorbraak, vergelijkbaar met wat hij de „Gutenberg galaxy‟ heeft genoemd, de overgang 

van geschreven naar gedrukte teksten, op gang gebracht door de ontwikkeling van de boekdrukkunst 

door Gutenberg vanaf het midden van de 15
de

 eeuw. De dood van het gedrukte boek is ondertussen 

ook al bij herhaling (en tot vervelens toe) aangekondigd, maar misschien zijn bepaalde media voor 

bepaalde vormen van informatieoverdracht meer aangewezen, en evolueren we naar een opdeling van 

taken. 

 

4.3.2. De impact van de communicatiemedia: 

naar een collectief geheugen en de verleiding van de manipulatie 

 

De overgang van individuele naar massacommunicatie heeft ontstaan gegeven aan een collectief 

naast een individueel historisch geheugen. Daarmee is bedoeld dat, door een identieke communicatie 

bij een grote massa, die massa bepaalde gebeurtenissen ook collectief als belangrijk in haar geheugen 

opslaat zodat massabewegingen op basis van dit collectieve geheugen kunnen worden verklaard: 

bijvoorbeeld de vredesbeweging in de Verenigde Staten in de jaren ‟70, als gevolg van de dagelijkse 

nieuwsspots over de wreedheid van de Vietnam-oorlog. Het collectieve geheugen berust steeds op 

een reële basis en op gedeelde ervaringen en nog vaker op gedeelde beelden die zich als het ware in 

het netvlies van een hele generatie hebben gebrand. Ter illustratie: de moordaanslag op president 



Kennedy op 22 november 1963, de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 of de aanslagen 

op de twee WTC-torens in New York op 11 september 2001, om enkele van de meest gekende 

beklijvende gebeurtenissen uit de recente geschiedenis te vermelden. 

 

Dergelijke beelden heten „objectief‟ te zijn (het woord is zelfs een synoniem voor de lens van een 

fototoestel geworden) maar de technische aspecten (hoek van opname, zwart-wit of kleur) 

introduceren vaak elementen van subjectiviteit. De fotograaf Nick Ut van het persagentschap 

Associated Press (AP) vond het aanvankelijk jammer dat hij enkel een zwart-witfilm bij zich had, 

toen hij op 8 juni 1972 een aanval met napalmbommen op een Vietnamees dorp, Trang Bang, ging 

„verslaan‟. Toch maakt hij op die dag dé foto van zijn leven: een opname van het toen negen jaar 

oude Vietnamese meisje Kim Phuc, schreiend en erg verbrand weglopend uit de vlammenzee. Enkele 

dagen later lag Kim te herstellen in een ziekenhuis in Saïgon, haar foto had de wereldpers gehaald en 

is een van de krachtigste aanklachten ooit tegen de waanzin van oorlogvoering geworden, 

vergelijkbaar met Picasso‟s Guernica schilderij. 

 

 

Het inzicht in dergelijke vormen van impact op hele bevolkingen en bevolkingsgroepen heeft 

uiteraard ook tot minder nobele of afgeleide toepassingen geleid, die er op gericht zijn de massa als 

ontvanger van communicatie te beïnvloeden of te manipuleren. Het beïnvloeden is heel banaal 

geworden bij verkiezingscampagnes, waarbij kandidaten volgens de regels van de marketing en de 

communicatie aan het electoraat „verkocht‟ worden, als betrof het koopwaar. Dit impliceert dat 

politieke campagnes niet enkel meer gedragen worden door politieke verantwoordelijken, maar meer 

en meer door „spindoctors‟, verantwoordelijken voor communicatie. Dit heeft verregaande gevolgen: 

het verhoogt het democratisch deficit en drijft de financiële kosten van de campagnes op zodat wie de 

meeste fondsen verwerft met enige voorsprong de race kan aanvangen. Omdat beelden zo belangrijk 

zijn, gaat ook veel meer aandacht naar hoe kandidaten overkomen en welk imago ze achterlaten, 

meer doorgaans dan naar wat inhoudelijk de kern van hun boodschap is. Persoonlijke debatten tussen 

de laatste twee overblijvende kandidaten voor het ambt van president in presidentiële republikeinse 

regimes (de VS hebben de toon gezet, in Europa vooral nagevolgd door het land met een 

vergelijkbaar presidentieel regime, Frankrijk) zijn dan ook hoogtepunten van dergelijke 

georkestreerde media-impact. Bepaalde replieken en oneliners (zoals tussen de Franse 

presidentskandidaten Giscard en Mitterrand in 1974 „vous n‟avez pas le monopole du coeur‟, of 

tussen dezelfde Mitterrand en Chirac in 1988) zijn dan ook klassiekers in het genre geworden. 

 

Niettegenstaande de wijdverspreide opvatting dat beelden niet liegen, zijn ook symbolisch geladen 

beelden het voorwerp van bewuste manipulatie geweest, of zijn ze met de bedoeling te manipuleren 

in elkaar gezet. Dergelijke pogingen gaan al tot de beginperiode van de persfotografie terug. Het 

klassieke voorbeeld is de foto die op 5 mei 1920 voor het Bolshoi theater in Moskou is opgenomen. 

Hij toont sovjetleider Lenin die de massa toespreekt, naast hem staan twee andere sovjetleiders van 

het eerste uur: Trotski en Kamenev. Vanaf 1927 ziet dit beeld er fundamenteel anders uit, tenminste 

in de officiële sovjetvoorstelling: Stalin is dan aan de macht en enkel Lenin is nog zichtbaar. Trotski 

en Kamenev, door Stalin als rivalen beschouwd, zijn voor die tijd technisch erg vakkundig 

weggeretoucheerd. Foto-shopping avant la lettre in zekere zin. Dat dergelijke grove manipulaties 



vandaag niet meer zouden kunnen, wordt tegengesproken door de gemonteerde foto (de hedendaagse 

digitale technieken laten dergelijke manipulaties uiteraard veel gemakkelijker toe) die tijdens een 

recente Amerikaanse kiescampagne in 2004, democratisch presidentskandidaat John Kerry naast anti-

oorlogsactiviste Jane Fonda samen als sprekers op een anti-Vietnamoorlog manifestatie lieten zien. 

De patriottische ijver, of het gebrek eraan, was een belangrijk discussiepunt in de aanloop naar de 

verkiezing, de VS waren per slot van rekening opnieuw in een oorlog verwikkeld. Samen optrekken 

met de linkse activiste Jane Fonda, bekend om haar forse anti-Amerikaanse kritiek tijdens de 

Vietnamoorlog, was politiek allesbehalve correct in dergelijke context. De foto, die door 

republikeinse sympathisanten van uittredend president Bush op het net was geplaatst, werd al even 

vlug ontmaskerd als de montage van twee aparte foto‟s (een uit 1972: Jane Fonda spreekt een 

protestbetoging tegen de oorlog en tegen president Nixon toe, een uit 1970: John Kerry speecht op 

een vredesbetoging). Waarom, terwijl de hele wereld de manipulatie op bevel van Stalin van de 

Lenin-Trotski foto kent, nog in 2004 een dergelijk „gemakkelijk‟ te ontmaskeren spel spelen? Het is 

duidelijk dat men speculeert dat er altijd bij een deel van het publiek wel enige twijfel over de 

echtheid blijft hangen, in de veelheid informatie die op datzelfde publiek wordt losgelaten is het niet 

eenvoudig om echt van vals te onderscheiden. Maar vooral getuigt het van een groot geloof in de 

overtuigingskracht van „beelden‟ die geacht worden een bepaald tijdsgewricht weer te geven of de 

ware aard van een politicus te weerspiegelen. 

 

 

4.4. Kortsluitingen in de informatiestroom 
 

De onderzoeker moet attent zijn voor kortsluitingen in de informatiestroom en voor de verminking 

van informatie die van hand tot hand of van mond tot oor gaat. De overdracht van boodschappen in 

de orale sector werd terecht als uiterst kwetsbaar en bedenkelijk beschouwd. Omdat volksverhalen en 

rituele teksten van mond tot mond overgeleverd werden, zijn de graad van bewaring en de exactheid 

van die traditie in hoge mate afhankelijk van de accuratesse van het geheugen van de opeenvolgende 

generaties. Vansina heeft er anderzijds op gewezen dat vele andere factoren, zoals de sociale controle 

binnen een volksstam, de betrouwbaarheid precies in de hand werken. Anderzijds is er de vaststelling 

van Jack Goody die de overgang van mondelinge naar geschreven traditie in de Middeleeuwen 

bestudeerde. Mondelinge culturen zijn onderhevig aan de erosie van het geheugen, pas na invoering 

van het schrift wordt het moeilijker en minder evident om elementen uit het verleden zomaar aan te 

passen aan nieuwe omstandigheden. Culturen die het schrift hanteren ontwikkelen een historisch en 

kritisch bewustzijn, via een aparte cumulatieve logica. De psychologie heeft ook uitgemaakt dat 

hersenen visuele impulsen (lezen) anders verwerken dan de prikkels die ze via de oren bereiken. Ook 

de overgang van luidop lezen naar het lezen in stilte, volgens sommigen in de 12
de

 eeuw te situeren, 

heeft op dit terrein grote invloed gehad. 

 

Het probleem van de verbastering van de boodschap tussen de informatiebron en de ontvanger 

(publiek, historicus, journalist) is voor alle bronnen en alle informaties aan de orde. In het 

communicatiemodel van Shannon en Weaver kunnen de verstoring, de noise, en het hermetisch 

karakter zich voordoen op basis van pragmatische problemen (welke impact heeft het bericht op de 

diverse individuen die het horen?), maar ook van technische (kwaliteit van de overdracht, al dan niet 



bijvoorbeeld onder invloed van militaire stoorzenders), en semantisch-semiotische problemen.  Zoals: 

geeft de tekst of het teken de bedoelde inhoud goed weer? Kan de ontvanger de tekst/boodschap op 

dezelfde wijze decoderen als wie ze uitgezonden heeft? De toehoorder of lezer kan immers worden 

misleid doordat hij de taalkundige of culturele codes waarbinnen de tekst werd opgesteld niet 

begrijpt. En bijzondere vorm van noise zijn geheimtaal en legercodes. 

In de communicatiewetenschap onderscheidt men ook redundantie en entropie, respectievelijk een 

hoge en een lage graad van voorspelbaarheid in een boodschap. Bij entropie is de informatiegraad het 

hoogst, want de boodschap is weinig voorspelbaar. Toch zijn redundante boodschappen het talrijkst 

en zeker niet zonder betekenis. Bij redundantie kan de lezer immers gemakkelijk decoderen omdat hij 

kan terugvallen op een hoge dosis conventie zodat de kanalen waarlangs communicatie verloopt 

worden opengezet en de boodschap goed overkomt. Er zijn in gesprekken zelfs nogal wat inhoudloze 

zinnen waarop niemand een antwoord verwacht. „How do you do?‟, met dezelfde zin als antwoord, 

wil enkel de bereidheid tot communicatie tonen; slechts wie met deze dialoogcultuur vertrouwd is 

begrijpt de situatie. 

5. STOCKEREN EN PRODUCEREN VAN 

INFORMATIE 
 

 
5.1. Waarom bronnen bewaren? 

 

Zodra een staat de ambitie gaat koesteren zijn onderhorigen op efficiënte wijze onder controle te 

brengen, is hij genoodzaakt er een gestroomlijnde sociale boekhouding op na te houden en daarbij te 

zorgen voor continuïteit, om ingeroepen rechten, voorrechten en antecedenten te kunnen toetsen. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat de oudst bewaarde registers met uitgaande oorkonden en 

reglementen stammen uit de tijd van de eerste staatscentralisten, zoals de 12de-eeuwse Franse koning 

Filips II August en paus Innocentius III. Die middeleeuwse vorsten hechtten aan dit „geheugen van de 

staat‟ zoveel belang dat ze deze essentiële documenten altijd in koffers op hun reizen met zich 

meesleepten, zelfs tijdens militaire expedities. Hoe naïef deze methode was, bleek tijdens de slag van 

Fréteval (1194), toen de Franse vorst Filips II August niet alleen zijn schat en zijn zegels maar ook 

een deel van het koninklijk archief verloor aan de Engelse erfvijand, Richard Leeuwenhart. Volgens 

de officiële geschiedschrijver van zijn regering was dit gebeuren de aanleiding om het bewust creëren 

van een „staatsarchief‟ op te starten. In feite ging het nog steeds om een verzameling rechtstitels, 

oorkonden die getuigen van het persoonlijk en feodaal gezag van de koning. De benaming „trésor des 

chartes‟ die de verzameling tot op de dag van vandaag draagt, is evenwel verre van onschuldig. Ze 

impliceert het verheven, niet van religieuze symboliek ontdane karakter van de verzameling. Onder 

Lodewijk IX, de Heilige Lodewijk, werden kort na 1254 de oorkonden (chartes) samen met de 

relieken en de kostbare juwelen en handschriften van de monarchie als een echte schat ondergebracht 

in de „Sainte Chapelle‟ nabij het koninklijk paleis in hartje Parijs. De associatie met de schat van 

Salomon in de bijbelse Tempel in Jeruzalem is ook niet toevallig: het woord „arca‟ verwijst in de 

Middeleeuwen zowel naar archief als naar de bijbelse „ark van verbond‟. Dit alles is nog niet het 

startschot voor de activiteit van een alles omvattend bureaucratisch apparaat, maar de eerste stappen 



zijn wel gezet. Aan die andere kampioen van staatkundige centralisatie, koning Filips IV de Schone, 

komt de eer toe met de aanstelling in 1307-09 van Pierre d‟Etampes tot eerste „garde des chartes‟ of 

officieel archivaris van het koninkrijk, het proces van zich steeds verder ontwikkelende 

bureaucratisering definitief in gang te hebben gezet. Pierre d‟Etampes kreeg niet enkel toezicht over 

de „trésor des chartes‟ maar ook over de voor elke bestuurlijke centralisatie essentiële collecties: die 

van gerechtelijke en financiële aard, respectievelijk ondergebracht in de collecties van het Parlement 

van Parijs (de hoogste koninklijke rechtbank) en van de Rekenkamer. Dit Franse model zal ook in de 

Nederlanden ingang vinden onder de Bourgondische hertogen, die aan het einde van de 14
de

 eeuw het 

eerst in het graafschap Vlaanderen op hun beurt een „garde des chartes‟ aanstellen. Tot zijn opdracht 

behoort het samenbrengen van bestaande collecties van documenten om deze vervolgens, in een 

bepaalde voor de actieve administratie nuttige orde, te inventariseren. 

Het is helemaal geen toeval dat in de meeste landen de best bewaarde collecties uit het verleden 

afkomstig zijn uit de sectoren van de fiscaliteit en de rechtspraak. Hier waren het bewaarmotief en het 

belang voor de staat het sterkst. 

 

Het vrijwaren van bezit en rechten is ook voor individuele burgers van belang, ze vormen de basis 

voor de behoorlijk hoge bewaargraad voor notarisakten en -registers. Dit werd nog in de hand 

gewerkt door het feit dat het archief van een notaris aan het einde van zijn ambtstermijn verplicht 

naar de opvolgende notaris werd overgeheveld, of uiteindelijk naar het archief van de overheid. Het 

notariaat ontstond in de Romeinse oudheid, herleefde in Italië in de 13de eeuw, om in de rest van 

Europa vooral na 1500 de formule bij uitstek te worden om private rechtshandelingen vast te leggen. 

Ondernemingen en andere privé-organisaties hebben evenzeer baat bij een goed retrospectief inzicht 

in structuur en activiteit van de zaak, als basis voor prognose en investeringsstrategie. Ups and downs 

van het zakenleven zorgden er echter voor dat niet veel van hun archieven van vóór 1900 tot ons 

kwamen. 

 

De overleving van literaire, artistieke, religieuze en wetenschappelijke teksten en traktaten is 

afhankelijk van de verzamelinteresse van individuen en de al of niet degelijke organisatie van 

bibliotheken. 

Ten slotte is er het motief van het wetenschappelijk onderzoek, dat historici ertoe brengt deels 

verloren of door zorgeloosheid in stukken uiteengevallen archieffondsen van private oorsprong te 

reconstrueren of opnieuw samen te brengen. Dit laatste is bij voorbeeld het geval met de archieven 

van politieke en ideologische groepen in België, zoals blijkt uit de organisatie, sinds 1976, van 

documentatiecentra in Vlaanderen voor het verleden van de katholieke, socialistische, liberale en 

Vlaamsnationale organisaties. In Nederland heeft men op analoge wijze archivalia van de 

internationale arbeidersbeweging samengebracht in het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis (Amsterdam). 

5.2. Waarom gingen zoveel bronnen verloren? 
 

Een eerste reden waarom ontelbare feiten ons eeuwig onbekend zullen blijven, is dat er een 

preselectie aan de basis bestaat, waardoor over heel veel feiten nooit een bron gecreëerd werd. Niet 

alle gebeurtenissen vinden hun neerslag in bronnen. Te banale of te evidente feiten werden door de 

tijdgenoten veelal niet opgetekend, en vaak slechts mondeling overgeleverd. De telefoon heeft 



overigens in de 20ste eeuw het mondeling karakter van de communicatie opnieuw drastisch doen 

toenemen zodat cruciale adviezen en beslissingen geen enkel geschreven spoor nalaten. Fax en e-mail 

bieden dan weer meer uitzicht op een materiële overlevering. E-mails blijken immers meer 

traceerbare digitale sporen na te laten dan hun wantrouwige auteurs lief is. 

 

Ten tweede zijn vele bestaande bronnen verloren gegaan, spoedig na hun ontstaan omdat de 

bestemmeling ze niet belangrijk genoeg achtte om blijvend te bewaren; bijvoorbeeld de duizenden 

convocatiebrieven voor veldtochten die middeleeuwse vorsten aan hun vazallen toestuurden, de 

uitnodigingen tot de middeleeuwse statenvergaderingen, hoe interessant die thans als historische 

bronnen ook geweest zouden zijn. 

 

Ten derde gingen vroeger bestaande bronnen vaak verloren via rampen, branden en oorlogen. In 

W.O. I gingen het stadsarchief van Ieper en Dendermonde of de bibliotheek en archief van de 

Universiteit Leuven totaal in de vlammen op, in W.O. II ondergingen het rijksarchief Bergen en het 

stadsarchief Doornik hetzelfde lot. De bibliotheek van Alexandria verdween in de vlammen in 47 

v.C., het staatsarchief van Napels in 1943. Deze lijst is helaas verre van volledig. 

 

Ten vierde gingen vele archivalia verloren bij ontstentenis van archiefdwang (de verplichting voor 

een persoon of instelling om zijn/haar archief in een publiek toegankelijk archiefdepot te deponeren), 

voornamelijk bij particulieren en privé-firma‟s. Allerlei „gunstige‟ omstandigheden moeten 

voorhanden zijn opdat middeleeuwse en moderne privé-archieven tot ons zouden komen: 

faillissementen waardoor archieven in procesbundels terechtkomen, zoals het grootboek van Willem 

Ruweel uit 1368-70 na de crash van deze bankier, thans in het Brugse stadsarchief; het overhevelen 

van het bezit van een privé-firma bij haar opheffing naar een caritatieve instelling die, met de 

bezittingen, ook de archivalia erft en bewaart, zoals het archief van de firma Datini in Prato (Italië), 

uit de 14de en 15de eeuw; lange continuïteit van een onderneming in handen van één enkele familie, 

zoals het archief van de drukkersfirma Plantijn-Moretus in Antwerpen, met kostbare en unieke 

gegevens voor de lonen- en prijzenevolutie. Voor de goede bewaring van archeologische sites is het 

een zegen wanneer er bovenop een wooncentrum uit de oudheid niet een middeleeuwse of moderne 

stad werd gebouwd, zoals in Wijk-bij-Duurstede, zoniet wordt het oorspronkelijk patroon grondig 

verstoord, zoals in Gent en vele andere steden. 

 

Ten vijfde zijn er ook ongewilde, puur technische oorzaken voor de vernietiging van bronnen, 

namelijk de kwaliteit van de grondstof waaruit ze werden vervaardigd. Papier is gevoelig voor 

droogte en vocht (vooral als het werd gevouwen); inkt op basis van aniline wordt quasi onleesbaar, 

zelfs donker bewaard, na ongeveer 30 jaar, balpeninkt in de zon is dat al na een paar uur. De 

originelen van het ophefmakende proces tegen Nazi kopstukken van Nürnberg uit 1945 zijn nu 

nagenoeg blank. Men kan zich afvragen welke beperkte duurzaamheid de fotokopieën van onze 

actuele briefwisseling, vaak de enig bewaarde versies, en de prints van faxtoestellen zullen blijken te 

bezitten. Het overleven van fresco‟s in grotten is problematisch zodra ze aan de buitenlucht worden 

blootgesteld, door de groei van vegetale organismen (paddestoelen, pollen).  

 



Ten zesde zijn er de diverse vormen van opzettelijke vernietiging. Archivalia worden soms 

doelbewust geconfisqueerd en vernietigd met de bedoeling het geheugen van politieke tegenstanders 

te raken. In 1999 werden Servische troepen er van beschuldigd documenten van de burgerlijke stand 

in Kosovo vernietigd te hebben zodat in de toekomst de niet Servische bevolkingsgroepen geen 

aanspraken op het gebied meer zouden kunnen formuleren. Maar ook de Bourgondische hertog Jan 

zonder Vrees liet in 1408 een belangrijk deel van het archief van de stad Luik vernietigen, in de hoop 

de politieke slagkracht van de Luikenaars te breken. Keizer Karel V liet in 1540 een deel van het 

archief van zijn geboortestad Gent, meer bepaald de archivalia van de ambachten, confisqueren en in 

grote mate vernietigen. Door de archieven van hun politieke tegenstanders te vernietigen, hopen 

dictators van alle slag het geheugen en zo de weerstand van wie zich tegen hen verzet, te 

ondermijnen. Wanneer op 8 april 2003 Amerikaanse troepen de Jadariya wijk in Bagdad bezetten, 

verwerven ze controle over de archieven van het Nationaal Directoraat voor Controle, een Iraakse 

overheidsdienst die alle informatie over wapenprogramma‟s van de regering van Saddam Hoessein 

bewaart. Twee weken later trekken de troepen zich terug, binnen de kortste keren wordt het archief 

geplunderd en vernietigd, terwijl het verzamelen van informatie over de massavernietigingswapens 

van het Iraaks regime een topprioriteit heette te zijn voor het bezettingsleger. Een vergetelheid of een 

zoveelste doelbewuste vernietiging van cruciale archivalia in de geschiedenis? 

 

Opzettelijke vernietiging met ‟goede‟ bedoelingen komt eveneens voor, en wel in de instellingen 

waar ze in principe moeten worden bewaard. De oorzaak is de ongebreidelde massificatie van 

archivalia. Sinds W.O. II is de toename van de papiermassa van die aard, dat noch de administraties, 

noch de archieven ze kunnen opvangen. Men zoekt oplossingen in elektronische opslag op cd-rom, 

compactberging, microfilm, echantillonnage (bv. toegepast voor de kohieren van de directe 

belastingen, bewaren van 1 jaar op 5) of gewoon schifting met behoud van het essentiële. Microfilm 

kan fungeren als een duurzamere substitutiemethode waarbij men de originele stukken laat 

verdwijnen, of als een complementair systeem zodat de films een schaduwarchief vormen. 

Deskundige vernietiging verloopt het vlotst via de formule van het tussenarchief. Hierbij worden, 

vanaf 1951 in België, archivarissen gedetacheerd naar de archiefproducerende organismen, zowel 

openbare als private instellingen, om ter plekke een selectie uit te voeren tussen wat wel en niet moet 

worden opgeslagen. Deze tussendepots heten „record centres‟ in Engeland en de Verenigde Staten en 

werken er sinds 1941. In Frankrijk kent men de „cité interministérielle‟ in Fontainebleau sinds 1969. 

De formule houdt in dat, zodra een document zijn directe administratieve functie verliest waardoor 

het in de levende instelling moest blijven om efficiënt te zijn maar tegelijk voor die administratie zijn 

actualiteit nog niet geheel verloren heeft, het kan verhuizen naar een tussendepot. Zodra de 

actualiteitswaarde geheel verdwenen is, kan het document naar een klassiek archief worden 

overgedragen. Dit proces duurt meestal ten hoogste 30 jaar. Omdat de tussenfase zeer dicht bij de 

levende administratie staat, is de consulteerbaarheid nog altijd verzekerd voor ambtenaren, maar ook 

al voor historici, en sociale wetenschappers. In dit systeem is de bewaring beter gewaarborgd en is er 

tijd om een verantwoorde keuze te maken voor een partiële vernietiging. 

 

Op het eerste gezicht lijkt het World Wide Web een antwoord te bieden op het risico dat ook in de 

toekomst nog massaal historische bronnen verloren zouden gaan. Ook hier geldt evenwel een 

waarschuwing: internet websites lijken echter een nog vluchtiger vorm van communicatie dan pers, 



radio en TV: de ‟krant van de dag‟ wordt op het net elke dag vervangen. Geheel wissen of 

gedeeltelijk vervangen van geheugen is het lot van de meeste sites op het net zodat een massa 

informatie even snel dreigt verloren te gaan als ze gecreëerd werd. Dit euvel wordt ten dele verholpen 

nu commerciële diensten ontelbare tijdelijke websites stockeren en tegen betaling beschikbaar stellen 

van gegadigden. In de winter van 2004 kondigde de webzoekmachine (en bijhorende commerciële 

mediagigant) Google het on-line aanbieden van ca. 15 miljoen boeken aan, in samenwerking met 

universiteiten van over de hele wereld (waaronder Gent dat in 2007 bij het initiatief werd betrokken) 

en onderzoeksbibliotheken; in de zomer van 2005 wordt een gelijkaardig aanbod dit maal betreffende 

tv-beelden en video gelanceerd (het project Google Video). Dit gaat in tegen het wettelijk depot 

betreffende radio en televisie dat, bijvoorbeeld in Frankrijk bij wet aan het Institut National de 

l‟Audiovisuel (INA) is toevertrouwd en waar nu reeds zeer veel materiaal gestockeerd en 

toegankelijk is.  

 

 

5.3. Toename van het bronnenbestand 
 

Er gaan echter dagelijks niet alleen bronnen verloren, er komen er ook bij. De grenzen van de 

feitenkennis verschuiven voortdurend, hetzij omdat nieuwe archivalia of archeologische voorwerpen 

ontdekt of herontdekt worden, hetzij omdat archivalia die onder de clausule van niet-

consulteerbaarheid vallen op een bepaald ogenblik toch toegankelijk worden. Een aantal recuperaties 

zijn volkomen onverwacht. Tijdens Wereldoorlog II werden door de nazi‟s tal van archivalia 

geconfisqueerd bij politieke tegenstanders, zoals de arbeiderspartijen in de bezette gebieden in West-

Europa. Bij de ineenstorting van het Derde Rijk maakten Sovjettroepen deze archivalia buit. Ze 

berustten sindsdien in ‟veilige‟ bewaring in de Sovjet-Unie (in het zogenaamde Osoby-archief, het 

„Centraal speciaal Staatsarchief‟) waar ze, zolang deze staat bestond, ontoegankelijk waren. 

Recentelijk biedt het huidige Rusland, erfgenaam van de Sovjets, deze archivalia (vaak te koop) aan. 

Zo kwam het in Gent gevestigde AMSAB (Archief en Museum van de Socialistische 

Arbeidersbeweging) dat in 1992 reeds de archieven op het spoor kwam, in de loop van 2002 in het 

bezit van een deel van de archieven van de Belgische Werkliedenpartij die sinds W.O. II verloren 

werden gewaand. 

Een tweede illustratie van een plotse toename van historische kennis is het opnieuw toegankelijk 

worden van documenten door het ontcijferen van een schrifttype waarvan de kennis verloren gegaan 

was (iets wat recent nog met het schrift van de Maya‟s gebeurde). De ontcijfering van het lineair-B, 

een syllabisch schrift, (gekend sinds de opgravingen vanaf 1900 op Kreta door de Britse archeoloog 

sir Arthur Evans) door de Britse architect Michaël Ventris in 1952 deed de kennis van de Griekse 

geschiedenis vóór Homeros plotseling met reuzenschreden vooruitgaan. De grenzen worden ook nog 

verlegd doordat historici bronnen kunnen creëren of provoceren, bijvoorbeeld door het afnemen van 

interviews. 

 

Een groot aantal aspecten van het verleden zullen, ondanks alle bronnenaangroei, nooit oplosbaar 

worden omdat de vraagstellingen van vandaag vaak totaal vreemd zijn aan de belangstelling van 

vroegere generaties. Hedendaagse historici vinden inzicht in de demografie (aantal en samenstelling 

van de bevolking) essentieel. Eeuwenlang was dit echter geen punt van bekommernis en zeker geen 



„probleem‟ voor autoriteiten. Vorsten waren erg slordig terzake: in 1371 stemde het Engels parlement 

een bede van 50.000 lb., te verdelen over de 45.000 parochies die men in Engeland aanwezig achtte; 

het waren er in werkelijkheid slechts 8.600. Voor de 19de eeuw moeten we de kennis van de 

bevolkingsomvang vaak afleiden uit bronnen die met een ander doel werden opgesteld. 

Bevolkingstellingen duiken in de Nederlanden op in de 14de eeuw, maar enkel als instrumenten voor 

de staatsfiscaliteit. Parochieregisters en dus de registratie van geboorte, huwelijk en overlijden, 

komen, op een uitzondering na, pas voor na de verplichting daartoe door de Ordonnantie van Villers-

Cotterets in 1539 voor Frankrijk en door het Concilie van Trente in 1563 voor het katholieke deel van 

Europa. Registers van de burgerlijke stand duiken pas op na de Franse Revolutie. 

 

 

5.4. Consulteerbaarheid van de bronnen 
 

Zelfs wanneer bronnen bewaard bleven, zijn ze niet zonder meer voor de onderzoekers 

consulteerbaar. 

Het raadplegen van private archieven is ook nu nog afhankelijk van de gunst van de eigenaar. 

Openbare archieven kennen eveneens beperkingen inzake consultatie. De internationale archiefraad 

stelde, hoofdzakelijk uit respect voor de privacy en de persoonlijke levenssfeer, als beginsel dat 

publieke archivalia van minder dan 30 jaar oud niet consulteerbaar zijn, maar deze limiet is in de 

praktijk vaak 50, zelfs 100 jaar. Bij het deponeren van privé-documenten in rijksarchieven voorziet 

de schenker meestal een clausule van niet-toegankelijkheid van 30 of 50 jaar. De reden is vrees voor 

indiscretie. Het Archivio Segreto Vaticano werd pas onder Leo XIII, in 1881, voor het eerst, partieel, 

voor het publiek toegankelijk. Geleidelijk aan komen steeds nieuwe delen vrij: momenteel is de 

periode tot en met het pontificaat paus Benedictus XV (+ 1922) vrij consulteerbaar, voor de periode 

tot aan het einde van WO II gelden belangrijke restricties, cf. www.vatican.va. In 1987 kwamen bij 

de United Nations in New York de dossiers van personen die betrokken waren bij oorlogsmisdaden 

tijdens W.O. II vrij voor wetenschappelijk onderzoek. In heel bijzondere situaties kan een versnelling 

van dit proces optreden, zoals dit het geval was met de geheime opnamen die werden gemaakt in het 

Witte Huis, de zogenaamde bandjes van Nixon, die dankzij de Watergate-affaire in 1973-74 ter 

beschikking kwamen van het gerecht, daarna van het publiek in een ‟gekuiste‟ editie door Nixons 

staf, en ten slotte, na tussentijdse partiële ontsluitingen, in 1999 integraal in de editie van William 

Doyle, evenals online (met de originele klank, èn met varianten t.o.v. de editie) op www.hpol.org. In 

België werden in de context van het optreden van de parlementaire onderzoekscommissie ingesteld in 

2000 om de Belgische betrokkenheid bij de moord in 1961 van de eerste premier van het 

onafhankelijke Congo, Patrice Lumumba, te onderzoeken, tot dusverre niet toegankelijke bronnen 

(onder meer bewaard in het Koninklijk Archief) ter beschikking gesteld van een team van vier 

experten, historici die de parlementsleden dienden bij te staan. 

De kennis van de eigen tijd of van het zeer recente verleden is, ondanks de aanwezigheid van een 

ongewoon groot aantal bronnen, vrij gering door de niet-consulteerbaarheid van die bronnen. Dit stelt 

de historicus voor de vervelende paradox dat de feitenkennis het geringst is wanneer de 

controlemogelijkheid het grootst zou kunnen zijn en dat die kennis groeit (bv. na 50 jaar) wanneer de 

ooggetuigen zelf verdwenen zijn en de historicus niet langer via een interview het getuigenis kritisch 



kan toetsen. Het is een fundamentele handicap voor de historicus dat hij doorgaans gebeurtenissen 

bestudeert die hij niet uit menselijk contact of ervaring kent. 

 

Een tweede oorzaak van niet-consulteerbaarheid ligt in de ongebreidelde massificatie van 

binnenstromende archivalia in archiefinstellingen, waardoor men de nieuwe dossiers niet meteen kan 

ordenen zodat er een feitelijke ontoegankelijkheid ontstaat. Deze situatie leidde tot een heuse 

breakdown in de jaren ‟60. Een eerste antwoord op deze uitdaging was het tussenarchief (zie hoger). 

Een tweede reactie is digitale stockering, hetzij door eenvoudig scannen, hetzij door volwaardige 

invoering; in dat laatste geval is perfecte consultatie via keywords, data en rubrieken mogelijk, on-

line of via cd-rom. Het Archivo General de Indias in Sevilla ontsloot via stockering on-line de 

ongemeen rijke archivalia van de Spaanse koloniale handel in de 16de-19de eeuwen. Het Instituut 

voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) deed hetzelfde voor de correspondentie van Willem van 

Oranje, de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (Brussel) produceerde een cd-rom met foto‟s 

en transcripties van alle oorkonden in de Zuidelijke Nederlanden van vóór het jaar 1200, de 

„thesaurus diplomaticus‟. 

 

Met de explosie van het World Wide Web krijgt een oude droom plots nieuwe levenskracht. Bij 

herhaling hebben wetenschappers en politieke machthebbers de ambitie gekoesterd om ‟het 

definitieve archief‟, ‟de ultieme bibliotheek‟ samen te stellen. Van de bibliotheek van Alexandrië, 

over de „Archives Universelles‟ die Napoleon in Parijs wilde oprichten, het „Imperial Archive‟ dat de 

Britse empirebuilders van de 19
de

 eeuw voor ogen stond, tot de Très Grande Bibliothèque van de 

Franse president Mitterrand, allen wilden ze de toenmalig beschikbare kennis op één plaats 

centraliseren. Positivistische historici zoals de Franse historicus Charles-Victor Langlois (met zijn 

collega Charles Seignobos auteur van een klassiek handboek historische kritiek) hebben reeds aan het 

einde van de negentiende eeuw plannen gesmeed om een dergelijk historisch panopticum  tot stand te 

brengen. Met dit fantasme van het ene archief correspondeerde de ambitie om een definitieve 

klassering op te stellen, met één en dezelfde ordening voor alle mogelijke bronnen. Sinds in dezelfde 

19
de

 eeuw professionalisering en verwetenschappelijking van het beoefenen van geschiedenis een 

academische discipline hebben gemaakt, kreeg ook het archiefbezoek een apart karakter. Een archief 

binnenstappen was in de vorming en opleiding van een historicus een „rite de passage‟, een 

paradigmatische activiteit van de eerste orde. In zoverre zelfs dat voor de Franse filosoof Jacques 

Derrida een freudiaanse interpretatie van het archiefbezoek evident was, zoals uit de titel van een van 

zijn publicaties uit 1995 blijkt „Mal d‟archive. Une impression freudienne‟. 

 

 

5.5. Waar worden bronnen bewaard?  
Het archief als zingevende instelling 

 

In principe worden diplomatische bronnen en bronnen van sociale boekhouding bewaard in 

archieven, verhalende bronnen in bibliotheken. Hierop bestaan evenwel uitzonderingen. Door toeval, 

schenkingen met specifieke bestemming, historisch gegroeide anomalieën enz. bevinden zich soms 

oorkonden in bibliotheken en verhalende bronnen in archieven. 



Het begrip archief heeft verschillende betekenissen, we bespreken er hier kort een drietal. 

In algemene zin is archief het geheel van documenten dat werd ontvangen door een natuurlijke of een 

rechtspersoon (bij voorbeeld een ministerie), en eventueel ook de dubbels van documenten die door 

die persoon werden verzonden naar derden. Om de werking van een onderneming, van een 

handelsfirma of van een openbare instelling soepel te laten verlopen is het inderdaad wenselijk de 

retro-akten als informatie- en referentiemateriaal te bewaren, ten dele ook als bewijsstukken bij 

eventuele betwistingen in rechte. 

In de meer technisch institutionele betekenis bedoelt men met archief de instelling die tot taak heeft 

de archivalia te bewaren, te inventariseren en consulteerbaar te maken. Zolang een archief 

stelselmatig en continu aangroeit met nieuwe documenten omdat de eigenaar actief is of de instelling 

werkzaam is, spreekt men van levend archief. Het deel of het geheel van de documenten van een 

persoon of instellingen dat als een afgesloten groep uit de levende firma of instelling wordt 

verwijderd, hetzij omdat het als nutteloos geworden materiaal afgestaan wordt aan een openbare 

archiefinstelling, hetzij omdat de firma of de instelling ophoudt te bestaan, noemt men oud (of 

historisch) archief. In het laatste geval heeft het zijn ambtelijke en juridische betekenis verloren. 

In een meer filosofische zin wordt met archief het geheel van bronnen bedoeld die door een bewuste 

daad van diegene die wil getuigen het karakter van een getuigenis krijgen. Deze laatste notie is vooral 

uitgewerkt bij hermeneutisch georiënteerde auteurs (Paul Ricoeur bijvoorbeeld) die zelf door de 

postmoderne benaderingen van Michel Foucault en van Michel de Certeau zijn beïnvloed (cf. deel 

III, hoofdstuk over taal, tekst en tekens). 

 

Dankzij deze discussie die raakt aan het fundament van het historisch bedrijf wordt hoe dan ook 

duidelijk dat een bron, zoals wij ze kennen, niet zomaar neutraal door een archiefinstelling ter 

beschikking wordt gesteld. Ook archiefinstellingen vervullen een sociale praktijk die als effect heeft 

dat bronnen door een bepaalde filter tot ons komen. Concreet: de manier waarop bronnen geordend 

en beschreven worden, bewaard worden, ingebed zijn in collecties is verre van neutraal. Wat ze 

uiteindelijk aan de historicus kunnen meedelen is voor een deel mee bepaald door de manier waarop 

ze doorheen de eeuwen behandeld zijn geworden. De gefossiliseerde sociale praktijken die van 

bronnen archivalia maken, beklemtonen de noodzaak voor de historicus om ook aandacht te hebben 

voor de manier waarop de collecties van bronnen waar zijn onderzoek op steunt, zijn tot stand 

gekomen. 

 

Vóór het einde van de 18de eeuw, in het Ancien Régime, werden nagenoeg alle archivalia bij de 

bezitter en bij de levende instelling bewaard. Abdijen, steden en adellijke families bewaarden ter 

plaatse hun documenten in een speciale kamer of in archiefkisten. De vorsten organiseerden een van 

hun kastelen als bergplaats en de archieven van de instellingen reisden mee naar de opeenvolgende 

zetels van de instellingen: de Raad van Vlaanderen, de centrale rechtbank van de graven van 

Vlaanderen, zetelde en bewaarde zijn archief achtereenvolgens in Rijsel, Oudenaarde, Gent, Ieper, en 

ten slotte vanaf 1498 in Gent. De Franse Revolutie betekende ook in dit concrete geval een totale 

ommekeer. De confiscatie door de nieuwe staat van talloze bezittingen van abdijen en heerlijkheden, 

onder meer ook van hun archivalia, en de afschaffing van nagenoeg alle instellingen van het Ancien 

Régime, brachten een plotselinge en massale toevloed van documenten naar de overheid van het 

nieuwe regime op gang. Dit noopte tot de creatie van een net van openbare rijksarchieven, eerst in 



Frankrijk, later in de meeste Europese landen. De tijdelijke inlijving van grote delen van Europa bij 

het Franse keizerrijk onder Napoleon heeft ertoe geleid dat het „Franse model‟ in grote delen van 

continentaal Europa richtinggevend is geweest. De Franse revolutietijd was voor vele landen het 

ideologische en praktische beginpunt van de archivistiek. De meeste bronnen die de historicus 

gebruikt zijn ooit document in een levend archief geweest vooraleer archiefstuk te worden, beide 

situaties zijn van belang voor het adequaat decoderen van de bron.  

 

Vele bronnen zoals we ze vandaag de dag kennen, hebben twee ontstaansmomenten doorgemaakt: 

een keer als document in een levende instelling, een keer als archiefstuk in een archiefinstelling. Het 

belang van deze tweede geboorte wordt traditioneel in het historisch onderzoek onderschat, de 

hulpwetenschap van de archivistiek biedt hier nochtans belangrijke inzichten aan. 

 

De structuur van deze nieuwe instelling zag er aanvankelijk, op basis van de archiefwet van 7 

messidor van het jaar II, als volgt uit: één archiefdepot per departement in Frankrijk, per provincie in 

België, Nederland, enz. Het basisbeginsel was dat in elk provinciaal depot de archivalia werden 

opgestapeld van de afgeschafte gewestelijke instellingen die hun ressort geheel of gedeeltelijk binnen 

de grenzen van de huidige provincie hadden, van de geconfisqueerde kerkelijke instellingen en de in 

die provincie gevestigde adellijke families, van de notariaten van de provincie en van de steden en 

parochies die wensten te deponeren. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel had de dubbele functie 

van provinciaal archief Brabant én van centraal Belgisch rijksarchief met de archivalia van Belgische 

instellingen van na 1830, en van die van centrale instellingen uit de Zuidelijke Nederlanden vóór 

1830. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor het Nationaal Archief in Den Haag, dat, naast 

Nederlands centraal archief, ook bewaarplaats is voor de provincie Zuid-Holland. Elk van deze 

archieven groeit ononderbroken aan omdat de centrale, gewestelijke en lokale instellingen op 

geregelde tijdstippen hun administratief overbodig geworden archieven deponeren. Naast de 

rijksarchieven bezitten een aantal grote steden, bisdommen, het hof en particulieren nog altijd hun 

eigen archiefdepots. In het licht van de huidige ontwikkelingen in de informatiesector en de 

toenemende digitalisering van collecties, is er in Nederland voor gekozen om de oude infrastructuur 

om te gooien en rijks- en gemeentearchieven te laten opgaan in zogenaamde regionale historische 

informatiecentra, waarbij ook bibliotheken zich kunnen aansluiten. 

 

Naast de organisch gegroeide archieven worden ook ‟kunstmatige‟ archieven gecreëerd, hetzij om 

een bepaald verleden te reconstrueren, hetzij om collecties-in-gevaar veilig te stellen. De archieven 

van het P.L.O. van Yasser Arafat, bijvoorbeeld, werden tot in 1982 heimelijk bewaard in het kamp 

Sabra in Beyrouth, en thans weten we dat de toenmalige invasie van Israël in Libanon onder meer 

voor doel had deze voor de Mossad, Israëls Geheime Dienst, cruciale informatie te veroveren. Arafat 

kon zijn archief nog net op tijd overbrengen naar Tunis. Voorbeelden van reconstructie-archieven als 

infrastructuur voor een specifieke onderzoekssector zijn het Nederlandse Rijksinstituut voor 

Oorlogsdocumentatie (RIOD, 1945), waar onder meer het origineel van het dagboek van Anne Frank 

wordt bewaard, en het Belgisch Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog, nu SOMA (Studie en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse samenleving cf. 

www.cegesoma.be) (1969). Archivalia over de holocaust bevinden zich zowel in de ‟normaal‟ 

gevormde collecties van de nazi-overheid (nu in Koblenz) en van de vroegere (Sovjet-Unie) KGB, 



maar ook in kunstmatig gevormde depots van de holocaustmusea in Jeruzalem en Washington. In 

1976 startte in Vlaanderen een proces tot oprichting van specifieke wetenschappelijke, partijpolitieke 

en ideologische archieven en documentatiecentra (cf. supra): politici waren nu eenmaal meer geneigd 

hun ‟discrete‟ verzamelingen te schenken aan een ‟bevriende‟ instelling. Talloze verloren gewaande 

archivalia, waarvoor geen enkele interesse bestond, doken plots op in politieke zolders en kelders. In 

de V.S. schenken al lang personen en ondernemingen hun archieven aan universiteiten (bv. 

industriële archieven in Harvard, USA). Voor de meeste presidenten wordt na hun dood een privaat 

„memorial‟ opgericht, bijvoorbeeld voor J.F. Kennedy in Massachussets, ter bewaring van diens 

archief. 

Tot voor een aantal jaren gold de opvatting dat de publieke archieven slechts archivalia van openbare 

instellingen dienden te recupereren; men stond dan ook zeer weigerachtig tegenover het opnemen, en 

a fortiori tegenover het kopen van privé-archieven, ondanks hun enorm historisch belang. 

 

Naast archieven en bibliotheken bestaan voor andere types van bronnen specifieke bewaringscentra, 

zoals: musea voor archeologische voorwerpen, schilderijen; munten- en medaille-kabinetten; 

discotheken, zoals in Wenen sinds 1889 en de Nationale Discotheek van België, voor artistieke en 

historische opnamen op plaat of band; documentaire opnamen bevinden zich veelal bij de radio-

instituten; cinematheken en fototheken: meestal bestaat er geen wettelijk depot zoals bij drukwerken, 

deze taak wordt waargenomen door filmclubs of door instellingen zoals het Filmmuseum in 

Amsterdam en in Brussel; het Filminstituut in Moskou bevat veel unica uit andere landen; het 

Bundesarchiv in Koblenz (D) bezit de geschreven en de audiovisuele nalatenschap van de 

bondsregeringen en van het Derde Rijk van Hitler. 

 

 

5.6. De bewaarplaats van de archivalia  
is niet onschuldig 

 

Een los document waarvan men niet weet uit welke collectie of uit welke briefwisseling het komt, is 

vaak bijna waardeloos, net zoals een scherf of een munt weinig- of nietszeggend blijft als men niet 

weet op welke plaats en waar precies in de bodem de archeoloog haar heeft gevonden. De vindplaats 

of de bewaarplaats is van essentieel belang om de draagwijdte van het spoor of van de getuigenis te 

bepalen en om ze precies te identificeren naar intellectuele herkomst, in de tijd en in de ruimte. Het 

notaboekje van James McCord, met de referentie naar „HH., WH.‟ (lees: Howard Hunt, White 

House), achteloos en per ongeluk achtergelaten in de flat die werd gehuurd door McCord en andere 

republikeinse „inbrekers‟ in het Watergate gebouw in Washington in 1972, om de inval in het 

hoofdkwartier van de democraten in dezelfde building voor te bereiden, zou een onschuldig stuk 

geweest zijn indien de onderzoeksrechter het niet op die concrete plaats had gevonden. Dankzij de 

vindplaatscontext was het boekje voor hem (en voor de Washington Post) een kroongetuige en 

essentiële schakel in de ontrafeling van de Watergate-affaire. 

De sleutelnotie van elke goede archiefklassering is dus het „herkomstbeginsel‟, dat wil zeggen de 

stukken blijven geklasseerd in de orde waarin ze zaten toen het archief nog levend was. De 

archivarissen hebben niet van meet af aan volgens dit beginsel geordend. In het begin van de 19de 



eeuw klasseerden ze vaak de binnenkomende fondsen, zogenaamd in het belang van het historisch 

onderzoek, in louter chronologische orde, ofwel systematisch per thema. Of nog absurder: in functie 

van de „drager‟ (lees beschrijfstof): stukken op perkament werden gescheiden van documenten op 

papier waarmee ze eeuwenlang in een organische samenhang hadden gezeten. Men hield dus vaak 

geen rekening met de oorspronkelijke orde, of met de herkomst van het archiefstuk. Sinds 1841 in 

Frankrijk, sinds het einde van de 19de eeuw in geheel Europa, golden nieuwe principes met name het 

bewaren van elk fonds als een geheel, en binnen het fonds het eerbiedigen van het herkomstbeginsel. 

De zin van deze principes ligt in het feit dat de betrouwbaarheid van een individueel stuk voor een 

deel afhangt van de herkomst en dat het organisch samen zitten van documenten van uiteenlopende 

data en inhoud wijst op een intern verband, dat uit de inhoud van de stukken zelf niet noodzakelijk 

blijkt. 

Inventarissen van archiefbestanden (waarvoor doorgaans de benaming „fonds‟ wordt gebruikt, 

eenzelfde archiefdepot biedt huisvesting aan verschillende „fondsen‟) respecteren dan ook, bij de 

huidige stand van de archivistiek, maximaal het herkomstbeginsel. Aanduidingen van vroegere 

archiveringen en vermeldingen van oude inventarissen die in gebruik waren in periodes waarin het 

archief een levend archief was, zijn dan ook van groot belang: ze laten de hedendaagse onderzoeker 

toe de evolutie van „bron‟ tot „archiefdocument‟ in beeld te brengen. Een stap verder gaat de 

onderneming om inventarissen te maken die een ingang bieden op bronnencollecties die ooit een 

organisch levend archief hebben gevormd, maar die door de vaak chaotische loop van de 

geschiedenis over verschillende depots, landen en verzamelingen verspreid zijn geraakt. Voor de 

middeleeuwse geschiedenis van het graafschap Vlaanderen (maar ook van het hertogdom Brabant, de 

graafschappen Holland en Henegouwen, enz.) is de door de Franse CNRS uitgevoerde inventarisatie 

van de archieven die ooit in het bezit van de dynastie van de Bourgondische hertogen zijn geraakt, de 

zogenaamde „Bautier-Sornay‟ (naar de twee historici-chartisten die als auteurs voor de onderneming 

tekenen) een belangwekkend voorbeeld. De vorser vindt in dit repertorium een overzicht van alle 

bronnen die tijdens de Bourgondische periode door de overheid zijn aangemaakt, maar ook alle 

collecties die tengevolge van de uitbouw van de „Bourgondische staat‟ in het bezit van de hertogen en 

hun archivarissen zijn gekomen. 

 

 

5.7. Het drukken van historische bronnen 
 

Sinds de uitvinding van de drukkunst (ca. 1450) dachten historici dat het nuttig kon zijn bronnen in 

gedrukte vorm ter beschikking te stellen van de vakgenoten zodat ze op vele plaatsen ter wereld 

tegelijkertijd consulteerbaar zouden zijn en de historicus niet langer afhankelijk hoefde te zijn van 

consultatie van één enkel exemplaar van een bepaalde tekst. Twee versnellingsmomenten, in de 17
de

 

en in de 19
de

 eeuw zijn van belang om de techniek van uitgeven (cf. deel II: de uitgever moet erover 

waken om de teksten naar de beste traditie van tekstoverlevering uit te geven) en de omvang van het 

fenomeen in te schatten. 

De eerste uitgaven van oorkonden uit de 16de eeuw waren allesbehalve kritisch, enkel bedoeld als 

bewijsstukken bij historische studies. Pas in de 17de eeuw duiken de eerste autonome 

bronnenuitgaven op, en weldra zijn ze niet langer éénmanswerk. Ze worden ook bewust kritisch: in 

de intellectuele strijd tussen katholieken en protestanten worden kritische vragen gesteld over de 



betrouwbaarheid van teksten, zoals heiligenlevens, en dus ook met betrekking tot de beste versie van 

de teksten. De oudste collectieve ondernemingen zijn dan ook niet toevallig in religieuze context te 

situeren, vooreerst die van de bollandisten (orde van de jezuïeten; Zuidelijke Nederlanden) en de 

mauristen (benedictijnen uit de abdij van Saint-Germain des Prés, nabij Parijs). De eersten bezorgden 

vanaf 1643 voor het eerst kritische uitgaven van heiligenlevens, de Acta Sanctorum. De onderneming 

loopt nog steeds door. In Parijs realiseerde de benedictijn Dom Jean Mabillon een essentiële 

doorbraak in de kritische uitgaventechniek (De re diplomatica, 1681), door aandacht te eisen voor de 

diplomatische en paleografische kenmerken van de bron en door de superioriteit van de originele 

versie voorop te stellen.  

 

 

Dom Jean Mabillon (1632-1707) 

 

Monnik sinds 1654 in de benedictijnenabdij van Saint Rémy in Reims, aangesloten bij de 

hervormingsbeweging van Saint-Maur, werd in 1664 in het hoofdkwartier van de Mauristen, 

de Parijse abdij van Sint-Germain-des-Prés, assistent van bibliothecaris Jean-Luc d‟Achery en 

belast met de editie van de werken van de heilige Bernardus van Clairvaux (12
de

 eeuw).  In 

opdracht van zijn orde, maar ook van de Franse vorst, ondernam Mabillon in de jaren 1672-

1685 samen met medewerkers Ruinart en Durand archiefreizen langs Franse abdijen en in het 

buitenland, waarbij systematische collecties van oorkonden en van waardevolle handschriften 

in afschrift werden aangelegd. Op deze manier werd een schat aan later verloren gegane 

middeleeuwse originele teksten voor het nageslacht vastgelegd. Een groot deel daarvan berust 

nu in de handschriftencollectie van de Bibliothèque Nationale in Parijs. Bij de oprichting van 

de „Académie des inscriptions‟ werd Mabillon door Lodewijk XIV tot erelid benoemd. Na zijn 

dood in 1707 werd Mabillon bijgezet in Saint-Germain, waar hij een graf deelt met filosoof en 

tijdgenoot René Descartes. Mabillon werd door zijn intellectuele activiteiten een wegbereider 

voor de modernisering van het historisch onderzoek. Uit zijn controverse met Bollandist 

Daniel van Papenbroeck over de door deze laatste massaal in twijfel getrokken echtheid van 

de meeste Merovingische oorkonden, groeide Mabillons werk met de grootste intellectuele 

uitstraling: zijn De re diplomatica (6 banden, vanaf 1681). De oorkondeleer, de diplomatiek 

en de uitgaventechniek voor middeleeuwse teksten werd door Mabillon definitief in de 

steigers gezet. De bescheiden clericus is een typisch vertegenwoordiger van de monastieke-

humanistische intellectuele traditie. Vanaf Mabillon is de eruditie een wezenskenmerk van het 

historisch bedrijf, de historische kritiek een onmisbaar instrument van elke bevraging van het 

verleden. Voor Marc Bloch was het verschijnen van Mabillons „De re diplomatica‟ een 

moment waarop „le doute s‟est fait examinateur‟, kortom „une grande date en vérité dans 

l‟histoire de l‟esprit humain‟.  

 

Lit.: O. Huriel (éd.), Dom Mabillon. Œuvres choisies, précédées d‟une biographie par dom 

Henri Leclercq, Paris, éd. Robert Laffont „bouquins‟, 2007. 

 

 



De gouden eeuw van de prestigieuze en monumentale reeksen van bronnenuitgaven is echter de 19de 

eeuw. De ondernemingen zijn zowel kinderen van de romantiek als van het positivisme. Romantisch 

is dat ze bijna allemaal werden opgezet binnen nationale grenzen en zich vaak onverbloemd 

aandienen als hulde aan die nationale staat. De geschiedenis diende om deze vaak jonge staten te 

legitimeren. De Monumenta Germaniae Historica werden vanaf 1826 uitgegeven door de in 1819 

opgerichte Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde, in de roes van het Pruisisch natiebesef 

na de uitschakeling van de Franse bezetting: „de heilige liefde tot het vaderland geeft bezieling‟ was 

en is haar motto (in het Latijn uiteraard). Het Recueil des Historiens de la France, siert vanaf 1738 de 

Franse staat, vanaf 1835 versterkt door de Société de l‟histoire de France. De Belgische Koninklijke 

Commissie voor Geschiedenis (KCG) is niet toevallig gesticht in 1834, meteen na de Belgische 

onafhankelijkheid. Deze ondernemingen zijn echter ook schatplichtig aan het 19de-eeuwse 

positivisme, aan zijn eis om elke bewering hard te maken met een bewijsplaats, en aan zijn droom 

aldus te komen tot een beeld van het verleden „wie es eigentlich gewesen ist‟, zoals Leopold von 

Ranke poneerde. Een ander facet van het positivisme, de eis voor een solide uitgaventechniek, heeft 

ervoor gezorgd dat de uitgaven ‟kritisch‟ werden dankzij de inbreng van filologen, classici (Karl 

Lachmann) en germanisten (Jacob Grimm). 

 

 

Ontsluiting van bronnen in de post-Gutenberg 21ste eeuw neemt totaal nieuwe vormen aan. Teksten 

worden digitaal ingevoerd (cd-rom of on-line) wat een polyvalente consultatie toelaat, met complexe 

zoekfuncties. Klassieke indices worden aldus overbodig. Bovendien kan men in databanken met de 

omvang van honderden gedrukte bronnenedities veel adequater de eerste vermelding en de frequentie 

van bepaalde woorden vaststellen, en dat is dé koninklijke weg naar een kritische appreciatie van de 

authenticiteit van de teksten. Beide formules kunnen perfect samengaan en vullen elkaar aan, het 

volstaat de website van de Nederlandse pendant van de Monumenta of van de Koninklijke 

Commissie, het ING (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, in Den Haag), opvolger van de in 

1902 opgerichte Commissie voor Advies voor ‟s Rijks Geschiedkundige Publicatiën, te raadplegen: 

www.inghist.nl. Men kan er onder meer vaststellen dat klassieke uitgaven in gedrukte vorm en het 

on-line aanbieden van teksten (en van afbeeldingen van alle beschikbare handschriften van een 

bepaalde tekst), zoals in het geval van de Rijmkroniek van Melis Stoke (een grafelijk klerk uit het 

begin van de 14
de

 eeuw), aan andere behoeften van verschillende groepen gebruikers beantwoordt op 

een eigentijdse wijze. 
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Deel II 
 

Technische analyse van de bron 
 
 
 
Wil een bron als bewijsstuk nuttig kunnen zijn, dan moet de historicus die haar wenst te gebruiken, 

vooraf nauwkeurig een kritische analyse van de bron uitvoeren. Dit impliceert een aantal toetsen die 

essentieel tot volgende drie overwegingen kunnen worden teruggebracht. 

De concrete vorm en het voorkomen van de bron nagaan: in welke taal werd geschreven, welke 

schriftvorm werd gebruikt, op welke drager (grondstof). 

De bron dient zo nauwkeurig als mogelijk gesitueerd te worden, zowel in de tijd als in de ruimte. Met 

andere woorden: wanneer en waar is de bron ontstaan, wie is de auteur (intellectuele auteur: hij/zij 

die de tekst heeft geconcipieerd; materiële auteur: hij/zij die de tekst heeft opgeschreven, maar hem 

niet noodzakelijk ook heeft bedacht)? Nadat de bron gedateerd en/of gelokaliseerd is, moet ook 

kritisch afgewogen worden of deze situering in tijd en ruimte zoals de bron die zelf opgeeft, kan 

overeenstemmen met de werkelijkheid. Geeft de bron zelf geen aanduiding die een situering toelaat, 

dan moeten alle hulpmiddelen worden gemobiliseerd om een datum (of een plaats) of ten minste een 

terminus post quem en een terminus ante quem (letterlijk: een grensmoment na en voor dewelke de 

bron moet worden gesitueerd) te bepalen. 

De bron toetsen op haar authenticiteit, en dat op een dubbele wijze, namelijk inhoudelijk en 

vormelijk. De inhoud kan waar of vals zijn; de bron kan oprecht informeren of liegen. De vorm kan 

echt of onecht zijn. Zo is een bron echt wanneer ze in haar vormeigenschappen conform is aan de 

normen en tradities van de periode waaruit ze beweert te stammen, indien niet is ze een formeel 

falsum. 

De vragen rond de authenticiteit en de datering van de bron behoren tot het traditionele arsenaal van 

de historische kritiek en werden met veel aandacht en steeds verder gaande verfijning reeds in de 

eerste handboeken die volgden op de verwetenschappelijking van de geschiedenis (in de tweede helft 



van de 19
de 

eeuw) aan de orde gesteld. Zoals uit de latere delen zal blijken, is in de loop van de 20
ste

 

eeuw met gepaste ironie op de beperkingen van deze aanpak gewezen. Het is zoals vaak een kwestie 

van gezond verstand: zowel het hyperkritisch in vraag stellen van alles en de bijna maniakale 

aandrang om overal vervalsers aan het werk te zien - vaak als houding terug te voeren op een fixatie 

op de technische aspecten van de bronnenkritiek -, als een beaat geloof in wat de bronnen ons 

meedelen of proberen te doen geloven, houden gevaren in. Het is gemakkelijker om twijfel te zaaien 

omtrent de echtheid of de eerlijkheid van een getuige uit het verleden (die zich bovendien ook niet 

kan verdedigen), dan om overtuigend het valse en bedrieglijke karakter van een bron te bewijzen. 

Bovendien is het aanvoelen van wat „bedrog‟ en leugen is, een in de tijd wisselend gegeven, zoals uit 

onderstaand betoog moge blijken. 

 

 

1. DE VELE VORMEN VAN VERVALSING 
 

Op het stuk van authenticiteit en vervalsing is het aangewezen gradaties en nuances te onderscheiden. 

De afwegingen houden steeds rekening met zowel het inhoudelijk waar of vals zijn, als met het 

vormelijk echt of onecht karakter van de bron. 

 

 

1.1. Totaal onbetwiste bronnen 
 

Inhoudelijk waar en formeel echt. 

 

 

1.2. Intellectueel falsum 
 

Het document gaat werkelijk uit van wie het beweert uit te gaan, maar het bedriegt met de inhoud. 

Het is met andere woorden dus vormelijk echt, maar inhoudelijk vals. Het doet dit hetzij om 

bestemmelingen en lezers om de tuin te leiden, dus echte fraude, hetzij om met medeweten van de 

destinataris  bepaalde lezers te bedriegen, in een formule van „leugens om bestwil‟. Met destinataris 

wordt bedoeld diegene voor wie het document bestemd is, de term wordt voornamelijk voor 

oorkonden gebruikt. De juridische en morele normen terzake bleven in de loop van de eeuwen niet 

altijd gelijk. Zo beschouwde men in de middeleeuwen als authentiek en rechtskrachtig elk document 

dat uitgaat van een persoon met autoriteit, zoals een vorst of een notaris, ook al weet men pertinent 

dat het inhoudelijk om een usurpatie gaat. Het onrecht wordt dan namelijk toegedekt door de 

gezagsdrager, de hogere autoriteit kan ook de authenticiteit vernietigen van stukken die uitgaan van 

hiërarchisch lagere auteurs. 

 

 

1.3. Materieel falsum 
 



Het document gaat niet uit van de instantie waarvan het beweert te stammen, het beantwoordt niet 

aan de vormeigenschappen die geldig zijn in de periode waaruit het beweert te stammen. De falsaris 

maakt over een bepaald probleem een pseudo-origineel, terwijl over die zaak niet noodzakelijk een 

origineel bestaan heeft, en hij realiseert dit soms door imitatie van echte documenten uit de tijd 

waarin hij zijn falsum situeert. Soms gaat het om een inhoud die correspondeert met de realiteit. In de 

meeste gevallen betreft het fraude, met het doel winst te maken, zoals bijvoorbeeld met de valse 

dagboeken van Hitler. In april 1983 kocht het Duitse weekblad „Stern‟ van een Duitse antiquair 

Konrad Kujau een reeks van 62 handgeschreven schriften, de persoonlijke dagboeken van Adolf 

Hitler, tot dusverre onbekend. Het weekblad meldde dat het de teksten door internationaal erkende 

specialisten van de nazi-periode had laten toetsen op hun authenticiteit, deze was in orde bevonden. 

Stern begon met een publicatie in afleveringen, en verkocht zelf de publicatierechten voor een 

Engelse versie aan Newsweek en aan de Times. Enkele gerenommeerde historici hadden de tekst 

„echt‟ verklaard omdat ze zeer gecharmeerd waren door de fundamenteel nieuwe visie op de figuur 

van Hitler, die in deze tekst niet als de grote boosdoener naar voren komt. Hijzelf zou niet van de 

Endlösung, het programma om alle Joden in bezet Europa systematisch uit te roeien op de hoogte zijn 

geweest, in tegenstelling tot hooggeplaatste nazi‟s uit zijn entourage (Goebbels, Himmler enz.). Deze 

„nieuwe‟ visie was zo radicaal anders dan de gebruikelijke opvatting, dat ze volstond om het kritisch 

bewustzijn bij velen tijdelijk uit te schakelen, gecharmeerd als ze waren door het spectaculair 

„nieuwe‟. Niet voor lang: na twee weken blies „Stern‟ de publicatie weer af, een reeks nieuwe tests 

had op zoveel anachronismen gewezen (analyse van het schrift, van het gebruikte papier, van de inkt, 

van de banden van de schriften) dat het vaststond dat de Hitlerdagboeken een intellectueel en formeel 

falsum waren. Bij nader toezicht bleek Kujau als vervalser niet aan zijn proefstuk toe te zijn, hij heeft 

het ook daarbij niet gelaten. Zijn geval, dat van een pathologische vervalser, is interessant omdat het 

toelaat een blik te werpen op de psyche van de vervalser en omdat het de grenszones tussen 

vervalsing en imitatie in het licht stelt.  

 

1.4. Pastiche 
 

Hier gaat het om een document of voorwerp dat vervaardigd is via het nabootsen of combineren van 

kenmerken van een of meer originelen, waarbij het nieuwe product in een aantal, maar niet in alle, 

opzichten overeenstemt met de modellen. Ook hier kan het motief oneerlijkheid zijn (geldzucht), 

maar het kan ook bewuste Spielerei of kunstzin zijn. Veelal is het moeilijk uit te maken of de pastiche 

bewust of onbewust werd gerealiseerd. Bij vele schrijvers zijn flarden uit hun lectuur blijven hangen 

zodat de grens tussen bewust plagiaat of honorabele inspiratie uit een cultureel reservoir, waarin 

elementen van eigen creativiteit samenleven met componenten van vreemde inbreng, zeer vaag kan 

zijn. Vanuit een postmoderne ingesteldheid kan het min of meer bewust „citeren‟ en parafraseren 

overigens als stijlfiguur worden gecultiveerd. In de roman/pastiche van een historisch werk, „La 

gloire de l‟empire‟ (1971) heeft de Franse academicus Jean d‟Ormesson een met de nodige ironie 

omgeven complete geschiedenis van een „onbekend‟ rijk uit de Oudheid, met bijhorend „kritisch 

apparaat‟ en totaal verzonnen erudiete discussies, gecomponeerd. Op het eerste gezicht erg 

overtuigend, maar een grote waarschuwing tegen geposeerde geleerddoenerij. Wanneer Pablo Picasso 

in 1957 een reeks doeken maakt waarin hij nu eens compleet, dan weer aan de hand van details, een 

klassieker uit de Spaanse kunst, Velasquez‟ Meninas (een familieportret aan het hof van Filips IV) uit 



1656 pasticheert, neemt hij in essentie het thema van Velasquez over: een schilderij over „kunst‟ en 

de relatie tussen kunst en realiteit, met alle dubbele bodems en allusies die daarbij om de hoek komen 

kijken. Niemand kan er evenwel aan twijfelen: hier heeft men met authentiek werk van Picasso te 

maken. 

Doorheen de geschiedenis zijn er atavistisch ingestelde periodes waarin het pasticheren niet als een 

onrechtmatig citeren maar als het demonstreren van de technische kunde (in de stijl van …) en dus 

positief werd ingeschat. In schildersateliers uit middeleeuwen en renaissance was het gebruikelijk om 

een werk te kopiëren en pastiches te maken. De tentoonstelling die het Brussels Museum voor 

Schone Kunsten in 2002 aan de kopieerpraktijk binnen de verschillende generaties van het 

schildersgeslacht Breughel wijdde (onder de veelzeggende titel „De firma Breughel‟), toonde aan hoe 

thema‟s binnen de familie Breughel werden doorgegeven maar ook hoe het kopiëren een complexe 

en allesbehalve mechanische aangelegenheid was (cf. infra: tekstkritiek). Het pasticheren van antieke 

kunstwerken en teksten werd in de renaissance niet als vervalsing aangevoeld, maar positief 

gewaardeerd als blijk van grote kundigheid. Humanisten met een degelijke filologische vorming 

herontdekten klassieke auteurs en vulden ze aan waar de teksten in hun ogen tekortschoten of 

onvolledig waren gebleven. De stap om eigen teksten voor klassieke teksten te laten doorgaan wordt 

dan plots klein. Naar schatting zijn tussen de 5 en 10% van de teksten uit het „Corpus inscriptionum 

Latinorum‟ twijfelgevallen of ronduit vervalsingen door renaissancegeleerden. 

Analoog kan en moet men ook kritisch staan tegenover de vele 19
de

-eeuwse neo-stijlen (neo-gotiek, 

neo-romaans enz.) en eigenlijk zelfs tegenover de meeste restauraties. De schemerzone tussen 

pastiche, restauratie, imitatie en uiteindelijk falsificatie is in de kunstgeschiedenis nog onvoldoende 

bestudeerd. Zoals de tentoonstelling „Fake or not fake‟ rond de restauratie van de zogenaamde 

„Vlaamse primitieven‟ in Brugge in 2004-2005 aangaf, is het de materiële studie van het schilderij als 

object die hier de discussie aanwakkert. Verschillende analyses vullen elkaar hierbij aan: chemische 

analyse van verfsoorten, het bekijken van de onderliggende tekeningen aan de hand van 

röntgenopnames, infraroodfotografie, ultravioletfluorescentie, analyse van het hout door 

dendrochronologie, (cf. infra bij archeologie). Deze technische benadering van het voorwerp krijgt 

extra betekenis wanneer ze bijvoorbeeld gecombineerd wordt met het onderzoek van 

archiefdocumenten in verband met restauraties, zoals naar aanleiding van de vermelde Brugse 

tentoonstelling is gebeurd. Opvattingen over hoe schilderijen van oude meesters dienden 

gerestaureerd te worden, zijn in de loop der tijden ook sterk gewijzigd: van complementerende 

hyperrestauraties (waarbij „lacunes‟ in het oorspronkelijke werk werden aangevuld en het 

eindresultaat kunstmatig „verouderd‟ werd door craquelures aan te brengen), tot de huidige 

dominante opvatting dat restauraties omkeerbaar dienen te zijn. In het onderzoek naar hoe de 

„Vlaamse primitieven‟ doorheen de jaren zijn behandeld, stelt het archief van meester-restaurateur 

Joseph-Marie Van der Veken (1872-1964), samen met de analyse van een aantal door hem 

gerestaureerde werken de problematiek op scherp. Van der Veken evolueerde in zijn carrière van 

(huis-)schilder, tot antiquair, restaurateur van schilderijen, kunstschilder en uiteindelijk tot officieel 

restaurateur van het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Zijn naam leeft bij een breder publiek 

verder als die van de schilder die werd aangezocht, wegens zijn expertise, om het gestolen paneel „de 

rechtvaardige rechters‟ uit het Gentse Lam Gods van Van Eyck door een kopie te vervangen. In het 

oeuvre van Van der Veken komen pastiches, „hyperrestauraties‟, experimenten om oude 

schildertechnieken te herontdekken en het gebruik van het voor zijn tijd nieuwe medium fotografie 



voor. Voor de meeste tijdgenoten was hij een gevierd restaurateur wiens advies in binnen- en 

buitenland op prijs werd gesteld. Nog in 1946 kreeg hij de opdracht om als expert op te treden in het 

proces tegen meester vervalser Han Van Meegeren (cf. infra). Maar toch bleef Van der Veken ook 

omstreden als de restaurateur die door de leidinggevende kunsthistoricus Max Friedländer ooit als de 

„vervalser van Brussel‟ werd bestempeld. 

 

 

1.5. Kopie 
 

Ook in deze categorie zijn vele gradaties voorhanden. Bij oorkonden worden authentieke kopieën 

gemaakt door een bevoegd oorkonder, zoals een notaris, om als bewijs in rechte te dienen, als een 

attest, zonder het origineel uit handen te moeten geven, of als extrabeveiliging in geval van verlies. 

Een kopie kan ook gemaakt worden door een historicus met zuiver informatieve bedoelingen. In het 

geval van een schilderij kan een kopie een variant zijn van de pastiche, in de zin dat, in tegenstelling 

tot de normale pastiche, men alle kenmerken van het ene model probeert te imiteren, eventueel met 

de intentie het als pseudo-origineel te laten doorgaan. Deze perfide intentie blijkt vooral wanneer de 

kopiist de handtekening van het originele schilderij mee kopieert. 

Deze laatste mogelijkheid toont aan dat het valse of onechte karakter van een document of voorwerp 

in de formule van een „kopie‟ eigenlijk niet zit in de intrinsieke materiële kwaliteiten, maar wel in de 

bedriegende intentie, in het frauduleus gebruik ervan, eventueel zelfs in een foutieve toeschrijving te 

goeder trouw. Een voorwerp is op zich altijd echt en uniek: een 19
de

-eeuwse kopie van een 14
de

-

eeuws gotisch beeldje is een echt 19
de

-eeuws voorwerp. Het bedrog begint pas wanneer men een 

pastiche of een kopie van Picasso verkoopt als een Picasso, terwijl men weet dat het er geen is omdat 

men ze bijvoorbeeld zelf heeft gemaakt.  

Het gangbare woordgebruik „valse Breughel‟ betekent niet noodzakelijk dat de maker ervan een 

frauduleuze intentie had, zelfs niet dat het een pastiche of stijlnabootsing was. „Vals‟ betekent 

eventueel louter „foutieve‟ toeschrijving door een kunsthistoricus. De Storm uit het Museum van 

Wenen werd lange tijd geïdentificeerd als een Breughel, op basis van stijl en thema, tot men in 1987 

ontdekte dat het paneel geschilderd was op hout van na het overlijden van de schilder in 1569. Het 

werk blijft natuurlijk tegelijk het echte werk van een vooralsnog niet-geïdentificeerde andere schilder. 

 

De befaamde lijkwade van Turijn waarin Christus zou hebben gelegen is, blijkens drie onafhankelijke 

Carboon-14 testen (cf. infra: archeologie), in feite vervaardigd in de jaren tussen 1260 en 1390 zodat 

Jezus er onmogelijk kan in gelegen hebben. De afbeelding van het lijk van een gekruisigde kan er via 

een reeks in de middeleeuwen bekende technieken op zijn aangebracht (in het tijdschrift „Science et 

Vie‟ van juni 2005 werd dit nogmaals aangetoond). Aangezien op het doek sporen van menselijk 

bloed en van kruisiging voorkomen staat het nagenoeg vast dat een reële middeleeuwer er in gelegen 

heeft, in analoge omstandigheden als Jezus. Het doek is dus een spoor van een echt, middeleeuws, 

gebeuren. Het is evenwel niet wat vele gelovigen, te goeder trouw, nog steeds denken dat het is, 

namelijk een doek dat direct getuigt van de marteldood van Christus. Wel echt, op het vlak van de 

mentaliteit ditmaal, is de verering en de religieuze ijver die rond het doek zijn tot stand gekomen. 

Dit alles toont aan hoe moeilijk het is fraude in de kunsthandel juridisch scherp af te bakenen: het 

gaat veelal om een „intentie-proces‟. Het produceren door Hans Antonius „Han‟ van Meegeren in de 



jaren 1932-45 van een reeks pseudo-Vermeers (met als meest bekende doek de beroemde 

„Emmaüsgangers‟) was op zich geen strafbare handeling, wel het verkopen ervan als een Vermeer. 

Het proces Van Meegeren bracht andermaal verschillende geraffineerde technieken (het schilderen op 

originele panelen uit de 17
de

 eeuw, het imiteren van de samenstelling van Vermeers verf) en een reeks 

psychologische kenmerken van de falsaris aan het licht, onder meer zijn frustratie als creatief 

kunstenaar niet ernstig te zijn genomen door tijdgenoten en kunstcritici. Van Meegeren kreeg een 

lichte straf omdat hij meerdere doeken aan hooggeplaatste nazi‟s had verkocht (onder meer aan 

Hermann Goering) en de rechtbank zo kort na Wereldoorlog II gevoelig was voor het argument dat 

hij de vijand bedrogen had en schade had berokkend. 

2. HET ONTMASKEREN VAN DE 

FALSARIS 
 

Het klungelen of het geraffineerd spelen met bepaalde eigenschappen van een bron door een falsaris 

of kopiist maakt de ontmaskering eenvoudig, moeilijk of onmogelijk. De zwakke plekken waardoor 

een falsum kan worden ontmaskerd, liggen veelal in: 

 

1. Anachronismen inzake terminologie en taal. 

2. Anachronismen inzake materiaal: een eenvoudige casus is de vermelde ‟Breughel‟ geschilderd op 

hout dat niet bestond tijdens het leven van de schilder. 

 Materiaalanalyse wordt steeds verfijnder. Met name de chemische analyses van verf laten zelfs 

toe te bepalen, ook als er geen ‟anachronistische‟ verf werd gebruikt, of die verf al dan niet 

recenter werd geproduceerd dan de ontstaansdatum van het paneel. 

3. Anachronismen van het schrift (cf. infra: paleografie). 

4. Onbewaakte momenten van de falsaris: een vervalser let meestal wel op het nabootsen van de 

evidente kenmerken van het model, maar vergeet de details. Giovanni Morelli, een Italiaanse arts, 

publiceerde in 1874-76 onder een Russische schuilnaam Lermolieff, een artikel dat poneerde dat 

vele attributies van schilderijen fout zijn omdat ze steunen op de meest opvallende, maar dus 

„gemakkelijk‟ te imiteren kenmerken (bv. de glimlach van de Mona Lisa). Men moet minder 

letten op de opvallende roze billen van de modellen van de schilder Renoir dan op hun oorlelletje. 

Deze theorie van het oorlelletje is verwant met die van Sigmund Freud over de onbewuste 

handelingen in de psychiatrie. Arts Freud refereert trouwens expliciet naar de these van arts 

Morelli. Niet zoveel later, in 1892, gebruikte arts Arthur Conan Doyle Morelli‟s indicie-

paradigma in een van zijn Sherlock Holmes verhalen, „The Cardboard Box‟, een verhaal rond een 

afgesneden oor (!). Oorlelletjes zijn overigens heel kenmerkende elementen die toelaten een 

individu te identificeren. Bij de zoektocht, in 2003-2004, naar de Iraakse president Saddam 

Hoessein, werden afbeeldingen van zijn oorlelletjes sinds het aan de macht komen van Saddam in 

1979 door forensische geneesheren onderzocht, onder meer door de Duitse medicus Dieter 

Buhmann. De conclusie was dat vanaf 1998 de „echte‟ Saddam nooit meer op officiële openbare 

aangelegenheden te zien is geweest en dat minstens drie verschillende lookalikes als stand-in aan 

de media zijn voorgeschoteld. 

De Italiaanse historici Carlo Ginzburg en Umberto Eco hebben een eeuw later Morelli‟s idee van de 

sporen (spie) geactualiseerd in hun laat 20
ste

-eeuwse semiotiek, over het hanteren van tekens als 



symptoom van dieper liggende realiteiten. Niet toevallig is Ginzburg ook het uitgangbord van een 

historiografische school, deze van de „micro-storia‟. De Nederlandse kunsthistoricus M. Van Dantzig 

heeft Morelli‟s methode verfijnd door te pleiten voor het aanleggen van databanken met een 

maximaal aantal pictologische kenmerken voor elke kunstenaar, in de overtuiging dat het voor een 

falsaris heel moeilijk is om bij het imiteren alle kenmerken tegelijk onder controle te houden en 

bovendien nog een illusie van spontane creativiteit te realiseren. 

 

 

Carlo Ginzburg (1939- ) 

 

Italiaans historicus, geboren in Turijn als zoon van de Joodse intellectuelen Leone en Natalia 

Ginzburg (geboren Levi). Zijn vader doceerde Russische taal en literatuur in Turijn, raakte in 

het anti-fascistische verzet betrokken en werd uiteindelijk in 1944 door de Gestapo 

doodgemarteld. De thema‟s van justitie en repressie zullen zijn zoon nooit loslaten. Deze 

laatste promoveerde in 1961 en doceerde achtereenvolgens in Bologna en in Los Angeles 

(UCLA van 1988 tot 2006); vanaf 2006 is hij terug in Italië waar hij de leerstoel 

cultuurgeschiedenis aan de Scuola Normale Superiore di Pisa (een instelling van hoger 

onderwijs, gemodelleerd op de Ecole Normale Supérieure van Parijs) bekleedt. Het boek 

waarmee hij internationale bekendheid bereikte was The Cheese and the Worms: The Cosmos 

of a Sixteenth Century Miller, Baltimore, 1980, eerste editie in het Italiaans als Il formaggio e 

I vermi, 1976. Hierin gaat hij na, op basis van één casus met name het proces dat de inquisitie 

een Italiaanse molenaar uit de 16
de

 eeuw heeft aangedaan, hoe het gedrag en wereldbeeld van 

de molenaar in kwestie bepaald zijn door tradities uit de volkscultuur enerzijds, en door 

boekenwijsheid anderzijds. In deze aanpak komt het aspect „mentaliteitsgeschiedenis‟ uit de 

Annales erfenis sterk naar voren. De micro-storia beoogt, vanuit een zeer bijzondere, 

individuele situatie, de werkwijze te achterhalen waarmee personen hun ‟sociale wereld‟ 

opbouwen door middel van bondgenootschappen en conflicten, waardoor ze van elkaar 

afhankelijk zijn of met elkaar botsen. Het lijkt aanvankelijk een klassieke biografie of een 

chronologische monografie, maar het gaat in feite om de studie van interacties tussen 

personen. In tegenstelling tot de sociologische en structuralistische scholen, die zochten naar 

objectief waarneembare mechanismen, ontdekt micro-storia rationele, irrationele en 

subjectivistische strategieën van individuen (Ginzburgs molenaar) die netwerken, zoals 

familie, lokale gemeenschappen (de wijk, het dorp), politieke partijen en cliëntèle inschakelen 

om hun doel te bereiken. De micro-storia gebruikt dan ook logischerwijs heel wat 

iconografische en picturale bronnen: beelden en voorstellingen laten immers toe om de 

verschillende standpunten van waaruit de werkelijkheid zich laat benaderen in beeld te 

brengen. Ginzburg is ook de auteur van verschillende methodologische teksten, enkele 

daarvan zijn gebundeld beschikbaar: A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire, 

Paris, 2001; Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, 2003; Un seul témoin, 

Paris, 2007. 

In de lijn van vele Annales-historici heeft Ginzburg ook intensief aan het publieke debat 

deelgenomen, in Il giudice e lo storico uit 1991 (Engelstalige versie: The Judge and the 

Historian. Marginal Notes and a Late-Twentieth-century Miscarriage of Justice, London 



1999), pleitte hij voor een herziening van het proces van Adriano Sofri, een wegens politiek 

terrorisme veroordeelde Italiaanse activist en leider van de extreem linkse beweging Lotta 

Continua. Het boek dat een aanklacht wil zijn tegen wat voor Ginzburg een juridische dwaling 

was, confronteert de wijze waarop de historicus en de rechter met bewijsmateriaal omgaan. 

 

Handige falsarissen omzeilen de voorgaande hindernissen door: 

1.  Het verwerven van een grote vertrouwdheid met een brede waaier van modellen en door het 

subtiel combineren van ontleende zinsneden met fragmenten van eigen vinding. 

2.  Het gebruik van gerecupereerde materialen. 

3.  Een pseudo-kopie te maken, waarvan de paleografische en andere kenmerken uit de eigen tijd van 

de falsaris mogen stammen. Men maakt dan immers geen „orgineel‟ maar slechts een „kopie‟ 

waarvoor geldt dat ze slechts conform moet zijn aan de vormeigenschappen van haar eigen 

periode. 

4.  Een databank aan te leggen van pictologische elementen van de nagebootste schilder. 

 

Andere handigheden zijn het toeschrijven aan de school van... of het verkopen als authentieke 

pastiche van een bekende naam. 

Het ontmaskeren van getalenteerde falsarissen, die duidelijk kennis hebben van de technieken uit de 

historische kritiek, is niet altijd evident. In 1999 rondde Scotland Yard een jarenlang lopend 

onderzoek af tegen een perfide kunsthandelaar John Drewe en een getalenteerd schilder in geldnood, 

John Myatt, die samen gedurende negen jaren de kunstmarkt met meer dan tweehonderd tot dusverre 

bekende vervalsingen van moderne meesters als Chagall, Braque, Giacometti enz. hadden 

overspoeld. Myatt produceerde voordien al geruime tijd kopieën van moderne schilderijen, die hij 

openlijk aan de man bracht, een praktijk waar niets mis mee was. Drewe dreef de prijs en het 

frauduleus gebruik van de schilderijen op door ze een „geschiedenis‟ te bezorgen. Hij vervalste 

daarvoor catalogi van galerijen die tijdens bombardementen in W.O. II waren vernietigd. Alle 

vormelijke eigenschappen werden gerespecteerd: papier uit de periode, schrijfmachines uit de jaren 

30, afbeeldingen die hij achteraf inbracht, gebruik makend van lijm uit de periode waaruit de teksten 

beweerden te stammen, in tijdelijk naar buiten gesmokkelde catalogi en verkoopslijsten uit 

prestigieuze instellingen als de Tate, de National Gallery, kortom: de beperkte misdaad. Bij elke 

„kritische‟ controle bleek een pseudo-echtheid: telkens werd aangetoond dat het doek zich op een  

bepaald moment in een helaas afgebrande galerij bevond. Drewe werd uiteindelijk in de context van 

een uit de hand gelopen echtscheiding ontmaskerd. Nadat de politie bij hem een arsenaal van 

materiaal voor de fabricatie van valse echtheidscertificaten had ontdekt, werd ook een kritisch 

materieel onderzoek van de doeken zelf doorgevoerd. Dergelijke kostelijke en omslachtige 

onderzoekingen waren in eerste instantie achterwege gebleven omdat de documentatie rondom de 

doeken zo overtuigend was geweest. Bij analyse vielen de voorwerpen zelf meteen door de mand 

door het op grote schaal gebruiken van chemische bestanddelen in de verf en verfverdunners die pas 

na WO II op de markt gebracht weren. Na zijn korte gevangenisstraf produceert schilder Myatt 

opnieuw doeken in de stijl van oude meesters, met een knipoog naar Magritte getooid met opschriften 

in de stijl van „ceci n‟est pas un Chagall‟… 

Falsa en pastiches mogen dan niet overeenstemmen met wat ze schijnen voor te stellen, het blijven 

uiteraard nuttige bronnen, als spiegels van de latere interesse voor een kunstenaar, van de artistieke 



smaak van het publiek op een bepaalde moment, van de manoeuvres en bedoelingen van falsarissen 

op het moment van de realisatie van het falsum. 

Om problemen van de interpretatie op te lossen doet de historicus een beroep op een aantal 

technieken (hulpwetenschappen) uit Clio‟s (de muze van de geschiedenis in de klassieke Oudheid) 

labo, op de andere menswetenschappen, en op een aantal kritische vragen aan de individuele bron. 

 

3. CLIO’S LABORATORIUM 
 

 

3.1. Paleografie 
 

De primaire functie van de paleografie is het ontcijferen van de vele alfabetten en letterbeelden die 

mensen hanteerden om gesproken talen in schrift vast te leggen. Elk alfabet nam in de loop der tijden 

wisselende vormen aan, afhankelijk van factoren als mode, esthetica en efficiëntie. In alle eeuwen 

was er tegelijkertijd behoefte aan kalligrafie (geposeerd schrift) en aan snelschrift (cursief schrift). 

Voor alle cultuurdragers van éénzelfde type, zoals verzorgde handschriften van prestigieuze auteurs 

als Vergilius, hanteerde men in de Oudheid capitalis elegans, traag en zorgvuldig gevormd. Voor 

mooie bijbels het eveneens geposeerde unciaal. Voor dagelijks gebruik en administratie daarentegen 

het snelle Romeins nieuw cursief, door zijn spontaneïteit en vele grafische verbindingen moeilijk te 

decoderen. 

Schrifttypes verschillen van elkaar door de graad van cursiviteit, modulus (formaat), ductus (aantal en 

volgorde van de letteronderdelen), verkortingssystemen, versieringen. In enkele fasen gebruiken 

zowat alle cultuurdragers één schrift, bijvoorbeeld de carolina tijdens de Karolingische Renaissance 

in de 9
de

 eeuw. Wanneer later in de „klassieke‟ Renaissance, deze van de 15
de

-16
de

 eeuw, men op 

zoek ging naar het schriftbeeld van de oudheid, dacht men dit te herkennen in de Karolingische 

carolina omdat zowat alle toen bekende teksten van auteurs uit de oudheid in dit schrift waren 

opgetekend tijdens de Karolingische periode. De carolina werd daarmee tot het na te volgen 

standaard schrifttype verheven en wat belangrijker is, als basis overgenomen voor het nieuwe 

medium dat in deze periode aan zijn opgang begon, de drukkunst. Met als gevolg dat uitgerekend een 

schriftbeeld uit de door de humanisten als duister afgedane middeleeuwen, de basis is gebleven voor 

drukletters (en lettertypes) tot vandaag de dag. 

Meestal creëerden individuen allerpersoonlijkste varianten op het schrifttype van hun tijd, zoals het 

gotische cursief van de 16
de

-18
de

 eeuw. In feite is elk concreet schriftstuk een osmose van het 

algemeen schriftpatroon van de betreffende eeuw en van de psychologisch bepaalde individuele 

kenmerken van de concrete scriptor. 

Een tweede functie van de paleografie is het dateren en lokaliseren van ongedateerde teksten door 

deze te vergelijken met gedateerde schriftstukken. Daartoe was het nodig een databank aan te leggen 

van de morfologische en schrijftechnische elementen die kenmerkend zijn voor de schriftevolutie 

doorheen de tijd. In werkelijkheid is dit dateren altijd benaderend, op 20 à 40 jaar na nauwkeurig, 

omdat een scribent het in zijn jeugd aangeleerde schrifttype doorgaans onveranderd hanteert 

gedurende zijn hele actieve leven.  



Ten slotte helpt de paleografie om het echtheidsproces van een tekst te maken. Het gebruikte schrift 

kan zowel een element zijn om falsa te ontmaskeren als om teksten in positieve zin aan een auteur toe 

te schrijven. De meeste falsarissen situeren hun pseudo-origineel enkele decennia terug in het 

verleden, en vallen dan door de mand doordat hun werkstuk de grafische kenmerken vertoont van een 

latere tijd dan de datum die onderaan het falsum prijkt. De falsaris kan uiteraard sluwer te werk gaan 

door zijn falsum de vorm te geven van een kopie, waarbij geen overeenstemming tussen schriftbeeld 

en voorgewende datum is vereist. Hij kan nog meer perfide uit de hoek komen door een vroeger 

schrift na te bootsen of een contemporain falsum te maken. Ontmaskering heeft dan enkel kans door 

onhandigheid bij de imitatie, of door het niet eerbiedigen door de bedrieger van minder evidente 

grafische trekjes (in de zin van ‟oorlelletjes van Morelli‟) van de kanselarij of van het milieu waaruit 

de tekst beweert te stammen. 

Het zou verkeerd zijn het actieterrein van de paleografie enkel te beperken tot oude teksten uit de 

oudheid, middeleeuwen of vroeg moderne tijden. In het proces dat rond de door negationisten 

betwiste echtheid van het dagboek van het joodse meisje Anne Frank is gevoerd, is een doorgedreven 

paleografische analyse onder meer van de ductus, van cruciaal belang gebleken. In dit onderzoek 

werd het origineel van het dagboek, nu bewaard in het NIOD het Nederlands Instituut voor 

Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), vergeleken met fragmenten van onbetwiste teksten van Anne 

Frank, onder meer vakantiewenskaarten die ze in de jaren voor WO II naar vriendinnen had 

geschreven. De conclusie die in de laatste kritische editie van het dagboek (Amsterdam, 2001) 

uitvoerig wordt beargumenteerd, luidt dan ook dat het om een onbetwistbaar echte tekst gaat, 

geconcipieerd en geschreven door een aan de nazi-barbarij geslachtofferd joods meisje dat tot in de 

zomer van 1944 in het „Achterhuis‟ aan de Prinsengracht in Amsterdam ondergedoken zat. 

Slecht leesbare teksten, of overschreven woorden, verscholen onder nieuwe teksten op herbruikt 

perkament (palimpsest), kunnen worden opgeroepen met de ultravioletstralen van een Wood-lamp, of 

via technieken van image-processing. 

 

 

3.2. Diplomatiek 
 

Diplomatiek of oorkondeleer (van diploma, oorkonde) is de studie van de stijlkenmerken van de 

oorkonden. Net als het schrift is de formulering variabel in de tijd, afhankelijk van wisselende 

rechtsnormen maar ook van verschuivende modes. In de niet-kerkelijke kanselarijen lopen de 

religieuze formules fors terug in de loop van de 12
de

 eeuw, niet toevallig de periode waarin het proces 

van verschriftelijking van de samenleving een forse impuls krijgt en het klerikale monopolie op 

schrift voor het eerst onder druk komt te staan. Formules verschillen in elk redactiecentrum. De 

uitdrukking servus servorum Dei is enkel typisch voor de pauselijke kanselarij, en zo heeft elke 

dienst zijn specifieke stereotypen. De inventaris van voor elk centrum kenmerkende stereotypen laat 

toe datum en geografische herkomst van niet-gedateerde oorkonden te bepalen en onechte stukken te 

ontdekken. Ook de externe diplomatische kenmerken: beschrijfstof, inktsoort, type pen, wijze van 

waarmerken (zegeling of ondertekening: elementen waarmee een tekst „waar‟ en rechtsgeldig wordt 

verklaard) kunnen helpen. Omdat papier als beschrijfstof in de Nederlanden pas opduikt op het einde 

van de 13
de

 eeuw, is een zogezegd origineel op papier van vóór 1300 hoe dan ook verdacht. Vooral in 

de periode van de 10
de

-13
de

 eeuw hebben middeleeuwse falsarissen ontelbare falsa vervaardigd om 



zich onrechtmatig bezittingen of rechten toe te eigenen. Pas met de ontwikkeling van de diplomatiek 

als hulpwetenschap vanaf de 17de eeuw (cf. supra: eerste systematisch traktaat door dom Jean 

Mabillon, 1681) kon men deze efficiënt ontmaskeren. 

In het onder paleografie (cf. supra: 3.1) aangehaalde voorbeeld van het echtheidsproces van het 

dagboek van Anne Frank zijn uiteraard ook diplomatische argumenten aangehaald. Meer bepaald de 

externe kenmerken: gebruikt papier en inkt bleken in hun chemische samenstelling perfect conform 

aan papier en inkt dat A. Frank tijdens de oorlog ter beschikking stond. Dat er enkele balpenpassages 

in de tekst voorkomen maakt deze nog niet verdacht ! En dit ofschoon balpunt pas na WO II in 

Nederland beschikbaar was en negationisten zoals Robert Faurisson op uitgerekend dit argument 

steunden om, voor het eerst vanaf 1978, de tekst „vals‟ te verklaren. De passages blijken bij analyse 

afkomstig van de hand van vader Otto Frank, die het handschrift van zijn dochter bij zijn terugkeer in 

1946 uit het vernietigingskamp Auschwitz had gekregen van de vriendin van de familie Frank, Miep 

Gies. Laatstgenoemde had het handschrift ter plekke in het „Achterhuis‟ aangetroffen na de 

aanhouding van de familie Frank tijdens de Nazi-razzia van 4 augustus 1944.  

In 2001 illustreerde de Amerikaanse auteur Raul Hilberg hoe een diplomatische benadering van nazi-

documenten, met onder meer aandacht voor formuleringen, afstempelingen, interne waarmerkingen 

eigen aan verschillende niveaus van bevelvoering, ogenschijnlijk banale stukken correspondentie kan 

doen spreken over het „onuitspreekbare‟: de massale executies die vanaf eind 1941 achter de linies 

aan het Oostfront plaatsvonden en waarvan een groot deel kaderde in de systematische 

vernietigingspolitiek ten overstaan van Joden en ongewenste bevolkinggroepen zoals Zigeuners of 

homosexuelen. 

 

 

3.3. Archeologie: ontrouwe minnares  
van Clio? 

 

3.3.1. Geschiedenis van de archeologie:  

van antiquarische interesse tot wetenschap 

 

Met de Renaissance groeide de belangstelling voor artistieke objecten uit de oudheid. Vanaf de 18
de

 

eeuw werden spectaculaire archeologische sites blootgelegd, die toevallig onder de oppervlakte 

bewaard waren gebleven en vooral: waar de klassieke teksten naar verwezen. Pompeï en 

Herculaneum, overspoeld met lava en modder in 79 na C. en waarvan de ondergang beschreven werd 

in klassieke teksten (onder meer van Plinius), werden archeologisch herontdekt in respectievelijk 

1748 en 1738. Beide sites bieden unieke momentopnamen van het culturele en dagelijkse leven in de 

oudheid. Tal van vondsten werden in musea in veiligheid gebracht, zij het vaak niet in het land van 

hun oorsprong. Naast het motief van culturele en kunsthistorische interesse, profiteerde de 

archeologie als wetenschap ook van de politieke en militaire veroveringsdrang van de westerse 

mogendheden in het middellandse zeegebied. Wanneer Napoleon Bonaparte in 1798 Egypte 

binnentrok, was hij vergezeld van een groep geleerden die de oude Egyptische beschaving, zeer „in‟ 

tijdens het eerste Empire, onderzocht. Dit leidde tot het aanleggen van een imposante verzameling 

Egyptische kunstvoorwerpen in het Louvre, maar ook tot het ontcijferen van de hiërogliefentaal door 



Champollion (cf. supra). Lord Elgin deponeerde in 1816 de friezen van het Parthenon van Athene in 

het British Museum, nog steeds tot ongenoegen van de Grieken. Grondvesten van steden bleven 

uiteraard ter plaatse: die van het oude Troje opgegraven door Heinrich Schliemann (1822-1890) in 

1871, die van Knossos (Kreta) door sir Arthur Evans in 1900. Vele westerse naties, Duitsland, 

Frankrijk, Engeland, ook België (Academia Belgica in Rome) richtten in deze geest „scholen‟ en 

onderzoeksinstituten op in Rome en Athene, die nog steeds werkzaam zijn en grote 

opgravingsprogramma‟s patroneren. Voor verdwenen beschavingen (Egypte, Azteken, Maya‟s, 

Kreta, Etrusken) is archeologie de koninklijke weg tot kennis. Voor het overgrote deel van het 

verleden der mensheid, de eerste 4 miljoen jaar, zijn archeologische voorwerpen de enige bronnen. 

Slechts de jongste 5.000 jaar kunnen via geschreven bronnen worden bestudeerd. 

Buiten de Middellandse Zeeruimte zijn er zeer weinig restanten van klassieke culturen bewaard 

gebleven. Toch kwam ook in Noordwest-Europa vanaf de 16
de

 eeuw belangstelling voor de eigen 

monumenten, al dan niet onder de grond bewaard, op gang. Uit deze interesse zou zich de 

zogenaamde „nationale archeologie‟ ontwikkelen. Het begon vaak met „antiquarisme‟, een 

romantisch gekleurde belangstelling voor het eigen verleden. In het begin van de 18
de

 eeuw werd in 

Engeland de „society of antiquaries‟ (1718) opgericht, een der eerste systematisch bestudeerde sites is 

deze van Stonehenge. 

In de loop van de 19
de

 eeuw ondergaat ook de archeologie een proces van verwetenschappelijking en 

professionalisering. De drieperioden indeling (basis werd gelegd door Christian Jens Thomsen van 

het Nationaal museum in Kopenhagen): steentijd, bronstijd en ijzertijd gebaseerd op het postulaat van 

een gestage groei van technische kennis, bood een kader om vondsten en artefacten op basis van 

vorm, productietechniek en andere kenmerken te classificeren. Aan de geologie ontleent men de 

principes van de „stratigrafie‟: een onderliggende laag is ouder dan de bovenliggende en van de 

„context‟: wat in eenzelfde laag wordt aangetroffen, behoort in principe tot dezelfde periode. Parallel 

zullen de theorieën van Charles Darwin en Thomas Malthus (cf. infra) ook de visie op de mens 

fundamenteel bijstellen. De archeoloog graaft immers niet enkel door mensen gemaakte voorwerpen 

op, maar ook menselijke resten, en draagt derhalve bij tot de studie van de menselijke soort. In de 

20
ste

 eeuw worden de talrijke bij elkaar gebrachte gegevens in grote interpretatieve theorieën gegoten. 

Aanvankelijk wil de archeoloog essentieel geschiedenis schrijven, zij het zonder de geschreven 

bronnen van de historicus, maar op basis van materiële relicten. Archeologie en geschiedenis zijn dan 

twee minnaars van Clio, de muze van de geschiedenis.  

Inzake vraagstelling staat in deze fase de oorsprong van de Europese beschavingen centraal, vandaar 

dat deze cultuurhistorische of evenementiële archeologie zich toelegt op het beantwoorden van 

twee vragen: wat zijn culturen (daartoe klasseert men artefacten) en hoe verspreiden culturele 

veranderingen zich (het diffusionisme)? Het diffusionisme (meest kenmerkende figuur is de Engelse 

archeoloog Vere Gordon Childe, 1892-1957) hanteert een deterministische visie op het verloop van 

de prehistorie: culturen en innovaties verspreiden zich via contacten, migraties, technische 

uitwisseling, en dat in de richting van superieure naar minder ontwikkelde beschavingen. Nog steeds 

overheerste de idee dat de Europese beschaving haar oorsprong vond in het Nabije Oosten, zoals de 

verspreiding van landbouw en veeteelt, van metallurgie en uiteindelijk van het schrift aantoonde. Een 

voorbeeld: de grote megalithische monumenten uit de late steentijd kenden hun meest perfecte vorm 

in het oostelijk Middellandse Zeebekken (Mycene bijvoorbeeld), in westelijk Europa waren ze veel 

minder geraffineerd, zie Stonehenge of de dolmens en menhirs uit Bretagne. 



Na WO II zal het diffusionisme in vraag worden gesteld, al moet het niet helemaal verworpen 

worden. De ontwikkeling van nieuwe dateringsmethoden zoals 
14

C-dateringen (cf. infra) maakte 

duidelijk dat, waar voordien aan diffusie werd gedacht, ook autonome ontwikkeling mogelijk is 

geweest. Maar vooral uit de archeologie zoals die in de Verenigde Staten werd beoefend - waar 

invloed vanuit de klassieke beschavingen rond de Middellandse Zee uiteraard geen rol speelde -  

sterk geïnspireerd door de antropologie, zou de New archaeology tot ontwikkeling komen. 

Sleutelfiguur voor deze vernieuwende strekking was de Amerikaan Lewis Binford. Enkele 

basisprincipes en basispostulaten maken het onderscheid met de klassieke cultuurhistorische school 

duidelijk. Voor de New archaeology moet archeologie verklarend (en dus niet descriptief) en 

deductief (en dus niet inductief) zijn – ze vertrekt met andere woorden uit hypotheses die in de loop 

van het onderzoek moeten getoetst worden. Verder zijn richtinggevend de principes dat culturele 

ontwikkelingen verlopen volgens bepaalde processen en dus modelmatig kunnen worden uitgedrukt, 

dat de vernieuwde archeologie projectgericht dient te zijn, dat veel belang moet worden gehecht aan 

kwantitatieve verwerking van de gegevens en dat ze zich inlaat met depositionele en 

postdepositionele processen, met andere woorden met wat na het achterlaten van het archeologisch 

object er verder mee is gebeurd.  Archeologie wordt in deze optiek aangevuld met etnografisch 

onderzoek bij bevolkingsgroepen zoals eskimo‟s en Aboriginals, dit om de levensomstandigheden 

van de door de archeologie onderzochte gemeenschappen in de praktijk te observeren. 

Op haar beurt is ook deze New archaeology aan kritiek onderhevig geweest. Vooreerst een Franse 

reactionaire tegenbeweging die in de jaren 60 en 70 van de 20
ste

 eeuw stelde dat de evolutie van de 

menselijke samenleving te complex is om als een natuurkundig feit te kunnen beschreven en 

bestudeerd worden. In de jaren 80 is daar de contextuele aanpak bijgekomen (sleutelfiguur is de Brit 

Ian Hodder): de new archaeology heeft voor deze opvatting de mens tot een te passief element in het 

verhaal gereduceerd. Gepleit wordt om het menselijk optreden als het creatieve en vooral actieve 

element te herwaarderen, de context (vandaar de naam van de school) waarbinnen de mens zijn 

omgeving ervaart, is een cruciale maar geen anonieme alles determinerende kracht meer. 

 

Het is duidelijk dat de moderne wetenschap van de archeologie, eens losgekomen van de 

romantiserende en antiquarische benadering uit de eerste decennia, een opeenvolging van 

dominerende paradigma‟s heeft gekend, die niet zonder gelijkenis zijn met wat zich binnen de 

geschiedenis heeft afgespeeld. Op het cultuurhistorisch paradigma - de archeologie is beschrijvend en 

inductief en beschouwt zich als een hulpwetenschap van de geschiedenis - volgt het processuele 

paradigma van de New archaeology, de archeologie koestert nu de ambitie ook te verklaren en komt 

los van de geschiedenis. Analoog is binnen de geschiedenis op het essentieel beschrijvende 

historisme, de „nieuwe geschiedenis‟ van de Annales-school gevolgd, zoals in de latere hoofdstukken 

zal worden toegelicht. Ook in archeologie is na het ambitieuze programma van na WO II een zekere 

ontnuchtering en bijstelling gevolgd, in dit geval met het contextuele paradigma. 

Net als de geschiedenis ontkomt de archeologie uiteraard ook niet aan algemene maatschappelijke 

debatten, in de mate dat naties of groepen binnen naties zich van archeologische argumenten 

bedienen om een bepaalde maatschappijvisie te propageren. In de explosieve context van het 

Midden-Oosten wordt de archeologie zowel aan Israëlische als aan Arabisch-Palestijnse zijde 

gemobiliseerd om de ouderdom van de aanwezigheid van bevolkingsgroepen te bewijzen, of om de 

via de bijbel overgeleverde tradities te bevestigen, dan wel te weerleggen. In het hedendaagse Spanje 



bestaat erg veel belangstelling voor het opgraven, identificeren en uiteindelijk inventariseren van 

slachtoffers van het Franco-regime in de nadagen van de burgeroorlog (1939), een manier om het 

recente dramatische verleden te verwerken, via het letterlijk opgraven van een deel ervan. De 

beweging in gang gezet door een onderzoeksjournalist, Emilio Silva die in 2000 het lijk van zijn 

verdwenen grootvader terug kon lokaliseren, wordt nu door professionele archeologen ondersteund. 

In 2005 waren al ca. 500 van de naar schatting 30.000 nog begraven slachtoffers van de 

franquistische repressie teruggevonden.  Een voortdurend bijstellen van de wetenschappelijkheid van 

de methodes van prospectie, opgraving en interpretatie (en voornamelijk datering) is met andere 

woorden allesbehalve een vrijblijvende activiteit. 

 

3.3.2. De archeoloog aan het werk (I): prospectie 

 

Archeologische sites en waardevolle relicten worden vaak bij toeval ontdekt. De laatste grote 

spectaculaire vondst, die van de oudste bekende Europeaan tot dusverre, is op rekening te schrijven 

van zowel de opmerkzaamheid van het Duitse echtpaar Simon tijdens een bergwandeling op 19 

september 1991 in de Oostenrijks-Italiaanse Alpen, als van de effecten die de opwarming van de 

aarde heeft op de ijsmassa‟s in dit gebied. Door deze klimatologische omstandigheden was ten dele 

het lijk van een man die bij onderzoek nadien zowat tussen 3350 en 3100 jaar vóór Christus moet 

geleefd hebben vrijgekomen. Dit gemummificeerd lijk, nu bekend als Ötzi (want gevonden in het 

Ötzdal), en de voorwerpen van organische aard (kledij, wapens) die in situ rond hem gevonden zijn 

en die samen met het lijk door de uitzonderlijke weersomstandigheden bewaard waren gebleven, 

heeft onze kennis over de levensomstandigheden in het neolithicum grondig bijgesteld. Archeologen 

zitten uiteraard niet op dit soort van toevalstreffers te wachten om in actie te komen. Prospectie 

gericht op het actief detecteren van archeologische sites bestaat ook. De prospectie behoort zelfs tot 

het basiswerk van de archeologie, temeer omdat in onze geïndustrialiseerde samenleving veel 

archeologisch patrimonium bij grote infrastructuurwerken onherroepelijk dreigt verloren te geraken. 

 

Systematische prospectie is uiteraard gericht op het actief opsporen van sites. 

Dit kan gebeuren door op systematische wijze terreinen af te lopen (de zogenaamde veldprospectie), 

sporen en resten van vroegere menselijke activiteit te lokaliseren en te registreren, via concentraties 

van scherven. Het bestuderen van oude kaarten en toponiemen (plaatsnamen) kan ook onthullend zijn 

voor een archeologisch rijke ondergrond. Actieve prospectie kan ook door anomalieën in sites op te 

sporen via luchtfotografie. Vanuit de lucht zijn structuren te vergelijken met de versiering op een 

Perzisch tapijt dat op de grond ligt, van op kathoogte is het versieringspatroon niet te herkennen, van 

op menshoogte wel. Na WO II zijn de ontwikkelingen in de luchtfotografie vooral het werk van 

Engelsen geweest, vandaar de Engelstalige terminologie. Nuttige verklikkers waar de archeoloog bij 

luchtfotografie gebruik van maakt zijn slagschaduwen in de late namiddag (shadowmarks), 

verkleuringen in de bodem door verstoring van de bodemstructuur wegens het dempen van putten 

(soilmarks), en verschillen in plantengroei (cropmarks); weelderige groei wijst op densiteit van 

humus, en dus op gevulde grachten; ook een verschillend smeltproces van sneeuw kan wijzen op een 

andere ondergrond (snowmarks), net als sporen die door een overschot van grond- of regenwater 

worden onthuld (watermarks). 



 

Naast de luchtfotografie maakt de actieve prospectie gebruik van geofysische en geochemische 

methodes: het gebruik van de metaaldetector om in de direct aan de oppervlakte liggende grondlaag 

(zogenaamde ploeglaag) metalen voorwerpen te vinden; elektrische weerstandsmeting, gebaseerd op 

het principe dat elektrische weerstand afneemt bij een vochtiger ondergrond (een gedempte gracht of 

een graf bieden dus elektrisch minder weerstand); elektromagnetische prospectie meet veranderingen 

in het in principe constant niveau van aardmagnetisme, deze veranderingen wijzen doorgaans op 

menselijke ingrepen (voorwerpen uit gebakken klei, ijzeren voorwerpen, grachten komen zo „aan het 

licht‟); meting van fosfaatgehalte in de grond (waar mensen en vooral vee lange tijd hebben geleefd 

is de concentratie fosfaat merkelijk hoger). 

 

Met mechanische prospectie zoekt men actief in de ondergrond en wordt dus onherroepelijk een deel 

van de site vernietigd. Met grondboren worden bijvoorbeeld verstoringen in de oorspronkelijke 

bodemprofielen onderzocht, nog drastischer is het afgraven tot op de archeologische lagen van 

proefsleuven bijvoorbeeld om de 10 meter, een techniek die aangewezen is bij sites die door 

bijvoorbeeld grote infrastructuurwerken worden bedreigd. Recente Europese richtlijnen leggen 

trouwens verplichtingen op aan publieke en private bouwheren om bij werkzaamheden die het 

bodemarchief dreigen aan te tasten een archeologische prospectie te laten uitvoeren. 

 

3.3.3. De archeoloog aan het werk (II): opgraving van de sites en 

interpretatie van vondsten en bevindingen 

 

Een systematische opgraving houdt in dat de archeoloog de originele site en haar evolutie 

reconstrueert. Opeenvolgende occupaties laten immers sporen na in de vorm van lagen, die in 

chronologische orde boven elkaar liggen. Bovendien, en hier is het contrast met de historicus die in 

theorie een oneindig aantal keren dezelfde geschreven bron kan consulteren maximaal: een opgraving 

is per definitie eenmalig en destructief. Door haar op te graven vernietigt de archeoloog grotendeels 

de site. Een opgraving moet dus grondig voorbereid zijn (prospectie) en beantwoorden aan een 

vraagstelling. 

De archeoloog moet alle teruggevonden grondlagen respecteren, en nauwkeurig noteren in welke laag 

welke voorwerpen gevonden worden, want dat is cruciaal voor hun datering. 

 

De stratigrafie van de grondlagen, de verstoringen en de verkleuringen moeten in detail opgemeten en 

beschreven worden in het opgravingsarchief. Grondmonsters dienen geologisch getest in laboratoria. 

Voor de analyse van artefacten (door de mens gemaakte voorwerpen), de dierenresten en 

plantenresten bestaan speciale technieken. Voor artefacten bedacht men gesofistikeerde typologieën 

volgens materiaalsoort en artistieke criteria. Microscopie, micro- en macrofotografie, chemische en 

fysische analyse en radiografie leveren informatie op over het gebruik van die voorwerpen, over de 

aard van etensresten in potten en in afvalputten. Mensen- en dierenbeenderen kunnen informatie 

bieden over fysische demografie, bv. over de gestalte, en dankzij de paleopathologie over 

ziekteverschijnselen.  De prehistorische mens kende nauwelijks syfilis, kanker, beendertuberculose 



en tandbederf; tandcariës begon slechts voor te komen vanaf het mesolithicum, maar wordt pas veel 

belangrijker vanaf de middeleeuwen. 

 

3.3.4. Datering van de gegevens 

 

Vooral inzake dateringstechnieken heeft de moderne archeologie een reeks belangrijke nieuwe 

inzichten bij elkaar gebracht. Ze illustreren hoe sterk de archeologie in de ban van de 

natuurwetenschappen is gekomen en zich gaandeweg van de geschiedenis heeft geëmancipeerd. Het 

gaat daarbij om dateringstechnieken, die ook enkele hangende „historische problemen‟ uit de wereld 

hebben geholpen, cf. de reeds ter sprake gebrachte „lijkwade van Turijn‟. 

Voorwerpen en grondlagen kunnen absoluut (op zichzelf staand) of relatief (in termen van ouder of 

jonger ten opzichte van andere objecten) worden gedateerd. 

Relatief dateren gebeurt door het observeren van de lagen van een site, de stratigrafie; een 

bovenlaag is in beginsel jonger dan een onderlaag; een put die een grondlaag doorsnijdt, is jonger dan 

die grondlaag; de vulling van de put is jonger dan het ogenblik waarop de put werd gegraven. De 

datum van de lagen kan soms worden vastgesteld door de aanwezigheid van gedateerde munten of 

scherven in de bewuste laag. Een andere relatieve dateringsmethode gaat uit van de typologie en 

seriatie (het in serie voorkomen) van de artefacten: men gaat uit van de veronderstelling dat 

artefacten uit een welbepaalde periode en plaats een aantal gelijke kenmerken vertonen en bovendien 

dat deze kenmerken slechts geleidelijk veranderen en dat doorgaans in de richting van grotere 

technische complexiteit en kwaliteit. Bovendien staan artefacten zelden alleen, maar komen ze voor 

in chronologische gelijklopende verbanden met een reeks voorwerpen, het ordenen van deze samen 

voorkomende voorwerpen levert een relatieve seriatie op, die reeds bij de studie van het pre-

dynastische Egypte werd toegepast. Met de methode van de gesloten vondst en het synchronisme 

bedoelt men sporen die ooit samen voorkwamen (bijvoorbeeld in de context van een graf): ze leveren 

een synchronisme of horizont op, periodes waarbinnen bepaalde voorwerpen (gidsfossielen) 

veelvuldig voorkwamen. Deze laatste benadering doet uiteraard denken aan het „herkomstbeginsel‟ 

bij het klasseren van geschreven bronnen. 

Voor absolute datering worden een aantal natuurwetenschappelijke methodes gehanteerd. 

De koolstof-14 methode is ongetwijfeld de best bekende. Ze werd in 1949 bedacht door de 

Amerikaan William Libby, die er de Nobelprijs chemie aan overhield. In de atmosfeer zijn, door 

effect van de zonne-energie drie soorten koolstof aanwezig: koolstof (C) 12, 13 én 14. Elk levend 

organisme (plant, dier of mens) houdt een constante verhouding tussen koolstof 12 en 14 in het 

lichaam op. Bij het sterven van het organisme begint de omzetting van koolstof 14 (
14

C) in stikstof 

12,  na 5730 jaar (het zogenaamde halfleven) is de helft van de onstabiele koolstof 14 omgezet. Door 

de meettechniek van het AMS (accelerated mass spectrometry) wordt de isotopenverhouding, de 

concentratie aan resterend radioactief materiaal, gemeten. Door vergelijking met goed dateerbare 

voorwerpen (munten, potten, dendrochronologische dateringen e.a.) worden de resultaten getoetst, 

wat leidt tot de ontwikkeling van een 
14

C -curve. In enkele laboratoria kan men tot ca. 70.000 jaar 

teruggaan. De kalium-argon-methode steunt op een analoog proces: de afbraak van radioactieve 

kaliumisotopen volgens een regelmatig ritme (halfleven is hier 1,3 miljard jaar). Ze laat dateringen 

toe vanaf 100.000 jaar oud en is vooral voor het dateren van de oudste menselijke sporen van belang. 



Met thermoluminiscentie kan men gebakken aarde- en kleiwerk dateren. Aardewerk is zowat het 

meest voorkomende artefact uit de voorbije 10.000 jaar, deze methode is derhalve van groot belang. 

Ze berust op het principe dat bij het bakken van klei de kristallen bij 500° C energie verliezen in de 

vorm van licht. Na afkoeling beginnen deze mineralen opnieuw energie op te nemen aan een 

vastbepaald ritme. In het labo warmt men de stalen opnieuw op tot meer dan 500° C en meet men de 

uitgestraalde TL (thermoluminiscentie). De methode is geldig van het heden tot meer dan 350.000 

jaren geleden. Andere natuurwetenschappelijke methodes zijn onder meer: archeomagnetisme: 

bepalen van het precieze moment van het bakken van kleipotten, doordat de richting van het 

aardmagnetisch veld tijdsgebonden is; pollenanalyse: de jaarlijkse neerslag van stuifmeelkorrels of 

pollen in archeologische sites laat toe de toenmalige vegetatie te kennen, de stratigrafie de 

evolutiecurve van die vegetatie en van het klimaat; Fission Track: kristalglas en kwartsen bevatten 

een hoeveelheid uranium 238, de splijting van de atoomnucleus van deze radio-isotoop verloopt met 

een gekende en meetbare regelmaat. 

Een aparte vermelding verdient de dendrochronologie, een zeer aantrekkelijke methode ook omdat ze 

een precisie tot op een jaar toelaat. De methode steunt op het feit dat de doorsnede van een boom 

concentrische cirkels (jaarringen) vertoont. Elke cirkel komt overeen met de groei van één jaar, 

afhankelijk van klimatologische omstandigheden en van de specifieke boomsoort is de ring dikker of 

dunner. De nieuw aangemaakte boomcellen zijn groot in de lente, kleiner in herfst en winter, elke 

ring heeft m.a.w. een specifiek patroon. Door terugtelling naar het centrum kan men dus de ouderdom 

van de stam bepalen. Men nummert de ringen vanaf de spil (nr. 1) naar de schors. Door een actuele 

boom te vellen kunnen we een ringpatroon van bijvoorbeeld 60 à 70 jaar opstellen (bepaalde 

pijnbomen hebben tot 4.600 jaarringen). Door juxtapositie met vroeger gevelde bomen die een 

gedeelte jaarringen vertonen dat gemeenschappelijk is aan de eerste boom, is hoog opklimmen in de 

tijd mogelijk. In archeologische context gevonden balken of delen van houten planken die als drager 

voor schilderijen, voor sculpturen, meubels of bedaking hebben gediend kunnen dan met precisie 

worden gedateerd. Uiteraard kunnen alleen structuren uit dezelfde klimaatzones onderling worden 

vergeleken. Wil men precisie tot op één jaar benaderen, dan moet ook schorshout bewaard zijn 

gebleven. Ook voor monumentenzorg en patrimoniumbeheer levert de dendrochronologie 

waardevolle inzichten. In België is het Laboratoire de dendrochronologie (Université de Liège, o.l.v. 

P. Hoffsummer) leidinggevend inzake dakkappen. De indrukwekkende dakkap van de ziekenzaal (nu 

concertzaal) van de Bijloke in Gent is bijvoorbeeld opgebouwd uit eiken die in de jaren 1251-1255 

geveld zijn. 

Het is te verwachten dat in de nabije toekomst de vlugge ontwikkelingen in de biologie en de studie 

van erfelijkheid de ontwikkeling van nieuwe archeologische benaderingsmethoden zal toelaten. De 

biochronologie meet bijvoorbeeld, op basis van de studie van bloed en genen (en het genetisch 

programma dat erin vervat ligt), de afstand tussen twee diersoorten. De splitsing tussen de grote 

primaten en de mens zou zowat 5 tot 7 miljoen jaren geleden zijn gebeurd. Dit spoort met de recente 

vondst in Tchaad van een humanoïd wezen (de Sahelanthropus tchadensis) van 7 miljoen jaren oud 

door de Franse paleoanthropoloog Michel Brunet. 

 

 

3.4. Statistiek 
 



3.4.1. Doel 

 

Het toepassen van de statistiek op historische bronnen is een der meest uitgesproken uitingen van het 

streven om de geschiedenis te verwetenschappelijken en haar een statuut te bezorgen dat de 

vergelijking met dit van de „positieve wetenschappen‟ kan doorstaan. Essentieel daarbij is de ambitie 

te komen tot een vorm van geschiedenis die niet enkel beschrijft, maar ook verklaart. Het gaat in 

essentie om een analoog proces als de verschuiving van paradigma‟s die we daarnet bij de 

archeologie hebben besproken. Het is evident dat de doorbraak van de kwantitatieve geschiedenis en 

dus het op systematische wijze aanwenden van de historische statistiek er gekomen is nadat de 

geschiedenis de „sociale wetenschappen‟ die zich traditioneel meer aan deze benaderingswijze 

hadden gelaafd, als inspiratiebron had ontdekt. Het is de verdienste van voornamelijk de tweede 

school van de Annales (cf. infra) om in de decennia na WO II deze benaderingswijze nadrukkelijk op 

de agenda van de geschiedenis te hebben geplaatst. Bedoeling was de historische evolutie duidelijker 

en minder impressionistisch weer te geven dan met behulp van de sterk literaire en eerder 

kwalitatieve benadering die tot dan toe dominant was, het geval was geweest. Binnen de Annales-

school en haar talrijke navolgers en epigonen was de aandacht voor wat niet direct uit de bronnen af 

te leiden viel, en wat ook voor de tijdgenoten ongrijpbare en onzichtbare elementen van het 

dagelijkse leven waren - het verloop van de economische conjuncturen bijvoorbeeld - erg groot. De 

statistiek bood tevens de kans om tot nieuwe interpretaties te komen, door nieuwe verbanden te 

ontdekken uit het met elkaar confronteren van allerlei grafieken. Het seksuele gedragspatroon van de 

mens van vroeger duikt nauwelijks op in de rechtstreekse getuigenissen (brieven, kronieken, bronnen 

van de sociale boekhouding), maar men kan het achterhalen met de demografische statistiek, dus 

indirect. Statistisch onderzoek van de huwelijks-, conceptie- en geboortegegevens laat toe uit te 

maken dat vrijwillige geboortebeperking moet zijn toegepast door belangrijke segmenten van de 

Europese bevolking vanaf de 17
de

 eeuw, eerst bij de adel, dan bij de stedelijke burgerij, vanaf de jaren 

1640 ook bij gewone mensen in grote en kleine steden, in elk geval een eeuw vóór verhalende 

bronnen en expliciete getuigenissen duidelijke aanwijzingen geven dat deze praktijk „gewoon‟ was. 

Statistische analyses tonen aan dat op het platteland de contraceptie echter pas in de 18
de

 eeuw 

opduikt. 

 

3.4.2. Methode 

 

Net zoals bij de statistiek die sociale wetenschappers toepassen, dient ook de historicus bij het 

statistisch verwerken van gegevens rekening te houden met enkele spelregels. Indien toegepast op de 

geschiedenis zijn ze in zekere zin nog dwingender: voor de prestatistische periode, met betrekking 

dus tot de Middeleeuwen en de vroeg moderne tijden moet de historicus vaak noodgedwongen met 

onvolledige of onderbroken reeksen cijfers aan de slag. 

Een selectie uit de belangrijkste spelregels: 

 

1. Alleen homogene gegevens mogen tot één tabel of grafiek worden verwerkt. Zo mogen 

bijvoorbeeld lonen van ongeschoolde en lonen van geschoolde arbeiders niet door elkaar worden 

gehaspeld. 



 

2.  Om een betrouwbare evolutiegrafiek op te stellen moeten de gegevens doorlopend voorhanden 

zijn. Deficitaire reeksen uit de prestatistische periode kunnen worden gebruikt, maar met 

voorbehoud en met duidelijke vermelding van de hiaten. 

 

3.  Men moet de basis van de telling van de bron die diende om de statistiek op te stellen opsporen en 

kritisch wegen. Vóór de 19de eeuw, in de zogenaamde pre-statistische periode, werden de 

cijfergegevens niet opgesteld met een statistisch doel. Vanaf de 19de eeuw maakt de tijdgenoot 

zelf statistieken (statistische periode). De Belgische bevolkingstellingen van de Gentse statisticus 

Adolphe Quetelet (1796-1874) in 1846 zijn de oudste statistieken. Quetelet ontwikkelde het voor 

zijn tijd het zeer vernieuwende concept van „l‟homme moyen‟. Toch moet men ook hier de basis 

in het oog houden: wat impliceert in de geest van Quetelets tellers een bepaalde beroepsnaam, 

zoals négociant? Een voorbeeld: aan de hand van de lijsten met vergoedingen die werden 

uitbetaald aan 14
de

-eeuwse ambachtslieden die militaire dienst verrichtten, heeft de mediëvist 

Walter Prevenier statistieken aangelegd over de relatieve betekenis van die ambachten, over de 

omvang van de stedelijke militie, en afgeleid daaruit over de omvang van de gehele 

stadsbevolking van Gent en Brugge. We moeten ons evenwel steeds blijven realiseren dat die 

bron in de 14
de

 eeuw nooit heeft gediend voor dergelijke statistische oefeningen, maar slechts als 

verantwoording voor de uitgave van stadsgelden. Toch is haar gebruik in deze zin verantwoord, 

de betalingen voor militaire vergoedingen zijn immers voor deze periode de enige bron die toelaat 

de totale stedelijke bevolking via extrapolatie te benaderen. Voor eenzelfde vraagstelling zal men 

in de grote Italiaanse steden waar de bronnen van de sociale boekhouding vroeger en met meer 

zin voor sociale registratie zijn ontwikkeld andere, meer betrouwbare bronnen hanteren zoals 

fiscale documenten van kadastrale aard. Eenzelfde problematiek, de omvang van stedelijke 

bevolking in de late Middeleeuwen, kan voor deze twee bij uitstek geürbaniseerde gebieden van 

Europa worden beantwoord, de zekerheidsgraad van de wetenschappelijke bevindingen blijft 

echter noodgedwongen verschillend, groter in het geval van de Italiaanse stadstaten, meer 

hypothetisch voor hun Vlaamse tegenhangers. 

 

4. De wet van de grote getallen schrijft een herhaling van de proefnemingen voor zodat door de 

brede basis het toeval „regelmatig‟ wordt. Bij de methode van de steekproef volstaat het echter 

niet om het aantal proefpersonen willekeurig uit te breiden in de hoop op die manier de realiteit 

beter te benaderen; om de „publieke opinie‟ binnen een bepaalde samenleving te peilen moet men 

de proefpersonen zo uitkiezen dat ze een gereduceerd beeld zijn van de gehele bevolking, zodat 

de steekproef representatief is. 

 

5.  Om de evolutie van koopkracht te schetsen moet men niet enkel over loon- en prijsgegevens 

beschikken, maar ook over een precieze weging van de elementen van het voedings- en 

levensonderhoudpakket.  Een type pakket voor het Ancien Régime omvat voor circa 70% van het 

te besteden loon voeding; 44% van het geheel gaat naar brood. In een gewoon jaar verdient een 

ongeschoolde arbeider in het 15
de

-eeuwse Vlaanderen voldoende om met 40% van zijn loon een 

toereikende hoeveelheid (4 liter) graan te kopen, zodat er in principe dus een reserve van 4% is. 

Armoede en crisis ontstaan wanneer de graanprijzen dusdanig stijgen dat de 44%-grens 



doorbroken wordt. Graan is vóór de 18
de

 eeuw en de doorbraak van de aardappel het pilootproduct 

bij uitstek omdat er geen substitutie mogelijkheid is, met name geen uitwijking naar een 

goedkopere vorm van calorieën. 

 

6.  Om een trend (stijging of daling) goed te doen uitkomen worden jaarlijkse gegevens vaak 

verwerkt tot 5- of 10-jaarlijkse gemiddelden. 

 

7. Conclusies uit statistisch materiaal zijn altijd uiterst 

delicaat. In 1798 formuleerde Thomas Malthus 

(1766-1834) zijn bekende theorie over de parallelle 

toename van de bevolking, per 25 jaar, met een 

meetkundige reeks (1, 2, 4, 8 enz.), en de toename 

van de voedselproductie met een rekenkundige reeks 

(1, 2, 3, 4 enz.), en over de daardoor ontstane 

kortsluitingen, hongersnood en mortaliteit. Afgezien 

van het feit dat in 1798 de kennis van de 

kwantitatieve gegevens (over het landbouwareaal, de 

demografie, enz.) met betrekking tot de periode van 

de 16
de

-18
de

 eeuw nog zeer rudimentair was, is ook 

de methode fout. Tussen de twee verschijnselen 

(voedselproductie en bevolking) bestaat immers een 

dialectische relatie in de zin dat een matige groei van 

het voedselaanbod spoedig de bevolkingsgroei 

afremt. Het proces is dus geen dwingend 

mechanisme, juist wegens het menselijk ingrijpen, zoals veel demografisch onderzoek heeft 

aangetoond. Niettemin heeft Malthus blijvend het denken van heel veel politici en economisten 

(bijvoorbeeld John M. Keynes) met zijn theorie diepgaand beïnvloed. 

Adolphe Quetelet (1796-1874) 

 

Lambert Adolphe Jacques Quetelet was een geleerde, maar ook tekenaar en dichter. Geboren 

in Gent op 22 februari 1796 (dus onder Frans bestuur), als zoon van een Picardiër die zich kort 

tevoren in de stad gevestigd had. In 1819 verdedigt hij de eerste doctoraatsthesis die ooit aan 

de universiteit van Gent werd ingediend: De quibusdam locis geometricis necnon de curva 

focali. Dit werk behandelt de eigenschappen van de brandpuntsafstand en lag aan de basis van 

talrijke onderzoeken. Dankzij zijn eerste wiskundige werken wordt hij op 24 februari 1820 

benoemd tot lid van de Koninklijke Academie van Brussel. Hij wordt eerst directeur en in 

1834 secretaris voor het leven bij deze instelling. In 1828 publiceert hij grafieken waarin de 

empirische gegevens over overlijdens in België en Frankrijk met elkaar worden vergeleken. 

Het jaar daarop wordt Quetelet uitgenodigd om mee te werken aan de publicatie van de eerste 

grote volkstelling in Nederland. Hij verwerft vlug een grote bekwaamheid in de materie. Zijn 

bekendheid is zo groot dat, wanneer de Université Libre de Bruxelles in 1834 opgericht wordt, 

men hem een leerstoel aanbiedt. Quetelet slaat dit aanbod af. Onder zijn impuls wordt in 1841 

het eerste openbare statistische bureau ter wereld opgericht: de Centrale Commissie voor de 



Statistiek. Quetelet is de eerste voorzitter ervan. Vijf jaar later organiseert hij de eerste 

Belgische volkstelling van wetenschappelijke aard. Door zijn nauwgezette analyse en kritische 

evaluatie van de verzamelde gegevens heeft hij een enorme invloed op de volkstellingen die 

later in andere landen gehouden worden. In 1832 draagt de jonge Belgische regering Adolphe 

Quetelet op om de vergadering bij te wonen van de Britse Vereniging voor de Bevordering 

van de Wetenschappen. Nadat hij een mededeling gedaan heeft over de vallende sterren en het 

magnetisme, stelt hij voor om een speciale sectie statistiek op te richten. In 1834, na 

gesprekken met Malthus (theoloog, filosoof en hoogleraar geschiedenis en economie, en 

auteur van het controversiële An Essay on the Principle of Population), Jones en Babbage 

(wiskundige en uitvinder van de rekenmachine), richt Quetelet mee de Royal Statistical 

Society van Londen en de sectie statistiek van de British Association for the Advancement of 

Science op. Als lid van de Royal Society sinds 30 mei 1839, is hij ook het eerste buitenlandse 

lid van de American Statistical Association. 

Door de maten van de Franse dienstplichtigen op te nemen en die van 5.000 Schotse soldaten 

te analyseren, past Adolphe Quetelet de wetten van de waarschijnlijkheid toe op de 

biometrische gegevens van de mens. Dit zijn onder andere gewicht, lengte en borstomvang. 

Zo wordt Quetelet ook een van de grondleggers van de antropometrie en de biostatistiek. Hij 

stelt vast dat de gegevens rond gemiddelde waarden schommelen en dat ze constant lijken. Hij 

poneert een verdeling ervan volgens een model dat hij de “curve van de mogelijkheden” 

noemt. Vervolgens breidt hij deze begrippen uit tot een geheel van fysische kenmerken en 

creëert zo het begrip “gemiddelde mens”. Zo werkt hij een sociaal mechanisme uit, dat hij in 

1835 voorstelt in zijn werk Sur l‟homme et le développement de ses facultés.  Essai d‟une 

physique sociale, als een studie van de wetten die de mens in fysiek, intellectueel en moreel 

opzicht bepalen. In dit werk, dat al in 1842 in het Engels vertaald wordt, wordt het begrip 

“gemiddelde mens” opgevat als de centrale waarde waarrond de maten van een menselijk 

kenmerk zich groeperen volgens een normale verdeling. De sociale statistiek was geboren, een 

opmerkelijke hulpwetenschap voor sociologie en geschiedenis. De intellectuele nalatenschap 

van Quetelet bevat iets wat dagelijks in de medische praktijk gebruikt wordt vooral door 

voedingsdeskundigen en epidemiologen. Door statistische methoden toe te passen op de 

antropometrie, heeft hij een index ontwikkeld waarmee het “ideale gewicht” voor een 

bepaalde persoon kan vastgesteld worden: dit is de Quetelet-index of Body Mass Index (BMI). 

 

Lit.: N. Bracke, Een monument voor het land. Overheidsstatistiek in België, 1795-1870. Gent, 

Academia Press, 2007 en Actualité et universalité de la pensée scientifique d‟Adolphe 

Quetelet. Actes du colloque organisé à l‟occasion du bicentenaire de sa naissance. Palais des 

Académies, 24-25 octobre 1996, Bruxelles, 1997 (Mémoire de la Classe des Sciences, 

Collection in-8°, 3
e
 série XIII). 

De aangehaalde spelregels laten duidelijk zien dat de hele kunst erin bestaat van de dode cijfers (in de 

bron) levende getallen (in het historisch werk) te maken. 

 

3.4.3. Enkele resultaten en problemen 

 



Op de meest uiteenlopende en soms onverwachte, soms evidente terreinen heeft de historische 

statistiek resultaten opgeleverd. Enkele voorbeelden om dit te illustreren. 

 

Demografische evoluties 

Malthus poneerde op het einde van de 18
de

 eeuw dat late huwelijken toen de belangrijkste rem waren 

op de overbevolking (de zogenaamde preventive check). Zijn observatie, hoewel impressionistisch, 

bleek waarheidsgetrouw te zijn. Demografisch onderzoek van Louis Henry, Peter Laslett, of Chris 

Vandenbroeke en zijn leerlingen voor het Vlaamse platteland, waarbij aan de hand van de 

parochieregisters voor een aantal gebieden een totale reconstructie van de families in hun 

samenstelling en hun dynamiek werd uitgevoerd, leert dat in het Ancien Régime, vóór 1750, de 

huwelijksleeftijd voor meisjes tot 25-26 jaar werd verschoven. Door pas 8 à 9 jaar na de menarche 

(het moment waarop vrouwen vruchtbaar worden) te huwen hadden deze vrouwen gemiddeld 2 à 3 

kinderen minder dan hun tijdgenotes op andere plaatsen, zoals koloniaal Amerika, waar vrouwen 

vroeger huwden en meer kinderen hadden. Het kinderaantal wordt natuurlijk ook beïnvloed door 

kennis of onwetendheid over contraceptietechnieken. Jean-Louis Flandrin wees erop dat de laat 

huwende jongeren voor hun seksualiteitsbeleving uitlaatkleppen vonden in prostitutie en flirts zonder 

coïtus. Voor de Noorse historisch-demograaf John Hajnal bestaat er zoiets als een West-Europees 

(Europa ten westen van de lijn Sint-Petersburg – Triëste) huwelijkspatroon: de huwelijksleeftijd lag 

er beduidend hoger dan in andere delen van de wereld, bovendien was er een permante groep van ca 

15 % permanent celibatairen, wat de bevolkigsgroei fors afremde.  

 

Crimineel gedrag 

T.R. Gurr bouwde, op basis van de Engelse rechtbankstatistieken, de these op dat 

het aantal moorden in de 20
ste 

eeuw vijf tot tienmaal lager ligt dan in de 16
de

 eeuw, 

en in de 16
de

 eeuw dubbel zo laag is als in de 13
de

 eeuw. De socioloog Norbert Elias 

(cf. infra) en zijn talrijke navolgers hebben dit beschreven als een fundamenteel 

cultureel verschijnsel, namelijk van groeiende affectbeheersing en toenemende 

staatscontrole van de late middeleeuwen naar vandaag toe. Hij maakte een 

onderscheid tussen Fremdzwang, de door de staat van buitenaf opgelegde discipline 

en de Selbstzwang, de door mensen geïnterioriseerde gedragsregels die in auto-

discipline uitmondden. J. Sharpe meent echter dat menselijk gedrag in al die eeuwen 

weinig evolueert en dat misdaadstatistieken de realiteit geheel verbergen. Het zou 

wel eens kunnen dat misdaadstatistiek meer een spiegel is van evoluerende repressie 

dan van verschuivende misdaad. In die laatste optiek wordt dan ook de evolutie van 

criminalité de sang naar criminalité anti-propriété die Arlette Farge waarneemt in 

het Frankrijk van grofweg de 16
de

 naar de 18
de

 eeuw, begrijpelijk. Ze zou het gevolg 

kunnen zijn van de geëvolueerde opvatting van politie en gerecht in de 18
de

 eeuw 

om geweld meer als een bedreiging te zien voor eigendomsrecht en openbare orde, 

dan voor personen. Een ander aspect van de misleiding vanuit de misdaadstatistiek 

is de onderrapportering door de slachtoffers (dark number) van bijvoorbeeld 

zedendelicten, zoals verkrachting. Het is duidelijk dat de historische studie van criminaliteit in het 



verleden vele debatten die over hedendaagse criminaliteit de ronde doen, herneemt, relativeert en in 

een breder perspectief plaatst. 

 

Religieuze geschiedenis 

Dit lijkt in principe het domein bij uitstek te zijn van de kwalitatieve benadering. 

Toch zijn ook hier belangrijke kwantitatieve resultaten bereikt door actueel 

onderzoek, via de enquête-methodes. Voor de middeleeuwen blijft het veel 

omstreden werk van Jacques Toussaert, Le Sentiment religieux en Flandre à la fin 

du moyen-âge (Paris, 1963) een pionierswerk, zij het betwist en betwistbaar. Maar 

het taboe om het religieuze via een kwantitatieve benadering, ook voor de 

middeleeuwen, in beeld te brengen is doorbroken. Het onderzoek van Jacques 

Chiffoleau die de massale investeringen in uiterlijke tekenen van religiositeit in de 

late middeleeuwen (zoals herdenkingsmissen, vrome stichtingen en schenkingen, 

enz.) via een kwantitatieve analyse van testamenten in beeld bracht, omschreef dit 

geheel aan gedragingen als „la comptabilité de l‟au-delà‟ (1980) (de boekhouding 

van het hiernamaals). Via deze invalsweg wordt ook het geobsedeerd begaan zijn 

met de dood in de late middeleeuwen en het gedrag van grote groepen mensen in 

confrontatie met mortaliteitscrisissen, zoals de pest, beter begrijpelijk. Dergelijk 

kwantitatief onderzoek naar „het religieuze‟ blijft uiteraard niet beperkt tot de 

middeleeuwse geschiedenis, zoals het onderzoek van Jan Art voor het bisdom Gent 

in de 19
de

 eeuw aantoont. 

 

3.4.4. Cliometrie van de New-Economic History 

 

Cliometrie is een methodiek die vanaf circa 1960 is uitgebouwd in de zogenaamde New Economic 

History, waarin de statistische invalshoek radicaal wordt doorgetrokken. De historische 

gebeurtenissen worden hierbij volstrekt herleid tot bijna abstracte formules, zoals in de econometrie, 

waarbij het kwalitatieve element volledig wordt teruggedrongen. Cliometrie is de toepassing van de 

statistische economische „wetten‟ op historisch materiaal. Terwijl de klassieke historische statistiek 

altijd een element van persoonlijke interpretatie inhield, wordt hier elke grafiek herleid tot een andere 

formule, wetmatigheden of patronen, die veelal „herkend‟ worden door computerverwerking, 

mechanisch, buiten het subject van de historicus. De cliometrie gelooft in de integratie van alle 

componenten in de samenleving. Het concrete individu, de leidersfiguur en de held zijn er totaal uit 

verdwenen. De aldus ontdekte relaties zijn wellicht ook historische realiteiten, al ontsnapten ze 

grotendeels aan de observatie van de tijdgenoten. 

Dergelijke doorgedreven kwantitatieve benaderingen zijn bij uitstek, in de grote traditie ingezet door 

de tweede Annales-school (met Fernand Braudel als spilfiguur, cf. infra) deze waarin de grote vragen 

die betrekking hebben op globale evoluties over de lange periode, worden gesteld. Ook comparatieve 

geschiedenis leunt hier dicht bij aan. Illustratief zijn de vragen die in het lopende onderzoek van de 

Utrechtse historicus en economist Jan Luiten Van Zanden aan de orde zijn. Niet minder dan de 

problematiek waarom de westerse economie en samenleving een ander (succesvoller) traject zijn 

gaan volgen dan de samenlevingen van China, Japan en delen van het Indisch subcontinent, die 



nochtans op bepaalde momenten even productief en marktgeoriënteerd waren als West-Europa, de 

zogenaamde „Great Divergence‟ staat hier op de agenda. De vraag waarom bepaalde landen zich 

anders en sneller ontwikkelen dan andere staat al sinds Adam Smith ze in de 18
de

 eeuw formuleerde, 

centraal in de economie. Vandaag de dag laten de geaccumuleerde historische kennis en het relatieve 

gemak waarmee grote gegevensbestanden bewerkt kunnen worden, meer precieze antwoorden toe. 

Waarom leidt economische groei tot uiteenlopende patronen van sociale ongelijkheid, welke 

institutionele ontwikkelingen (want de manier waarop een samenleving met kwesties van eigendom 

en individuele burgerrechten omgaat is van cruciaal belang) zijn sinds de late middeleeuwen aan het 

werk die de Sonderweg van West-Europa en van de Nederlanden in het bijzonder helpen verklaren? 

Het is duidelijk dat dergelijke onderzoeksvragen, zoals geformuleerd door Van Zanden, schatplichtig 

zijn aan economisten als Douglass North en zijn new institutional economics. Instellingen en de 

kosten verbonden aan hun werking zijn in deze opvatting cruciaal, want indien de kosten te hoog 

oplopen verhinderen ze groei, blijven ze binnen de perken en zijn de instellingen dus efficiënt, dan 

maken ze economische groei mogelijk.  

 

 

3.5. Andere hulpwetenschappen en technieken 
 

Voorgaand overzicht is verre van volledig, als totale wetenschap van het menselijk optreden in het 

verleden, ontwikkelt de geschiedenis permanent nieuwe vraagstellingen en verkent ze nieuwe 

terreinen die als hulpwetenschappen kunnen gelden. Vooral de quasi autonome ontwikkeling van de 

archeologie, traditioneel zelf als een hulpwetenschap van de geschiedenis beschouwd, heeft diverse 

nieuwe benaderingen zoals paleozoölogie, paleobotanica dichter bij het archeologisch onderzoek 

gebracht. 

 

Onderstaande opsomming is dan ook op haar beurt willekeurig en onaf: ze weerspiegelt de 

wisselende paradigma‟s die het kritisch omgaan met het verleden hebben gekenmerkt. 

• Zegelkunde (ook wel sigillografie of sfragistiek): zegels hangen als waarmerk aan oorkonden en 

zijn iconografisch kostbaar als verklikkers van ideologisch geladen beelden. 

• Chronologie: kennis van de wijze waarop in het verleden de tijd berekend en geformuleerd werd, 

laat toe vroegere data te begrijpen en om te rekenen in ons huidige systeem. Zo begon in de 

middeleeuwen en de nieuwe tijden het jaar niet overal op 1 januari, in het ene gewest op 

Kerstmis, elders op Pasen, op 25 maart, op 1 september. Andere culturen of regimes hanteren 

andere beginmomenten voor hun jaartelling: het jodendom of de islam, maar ook het Franse 

revolutionaire regime. 

• Codicologie: studie van handschriften als archeologische voorwerpen. 

• Papyrologie: studie van schrift op papyrus. 

• Epigrafie: studie van teksten (inscripties) op harde materialen. 

• Heraldiek: wapens, die dienden als herkenningstekens op schilden, boeken enz., laten toe 

voorwerpen te koppelen aan een persoon of familie, en te dateren. 

• Numismatiek: studie van de munten. 



• Taalkunde: grammatica, woordenschat enz. Verder: etymologie: herkomst van woorden; 

toponymie: studie van plaatsnamen; antroponomie: studie van persoonsnamen; semantiek en 

semiologie (zie hoofdstuk over taal, tekst en teken). 

• Genealogie: studie van familieverwantschap als basis voor studie van familienetwerken en clans 

en voor het onderzoek van de sociale mobiliteit. 

• Prosopografie: systematisch opsporen van biografische elementen bij studie van sociale groepen. 

Uiteraard komen de elites, die meer bronnen nalieten, sterker aan bod. 

• Foto-, film en videofilmtechniek: kennis van retouche-, montage- en manipulatietechnieken nuttig 

voor de kritische appreciatie van opnamen. 

 

4. KRITISCHE DIAGNOSE VAN DE 

INDIVIDUELE BRON 
 

De bron, hier in de voorstelling van de klassieke historische kritiek, zo goed als beperkt tot de 

geschreven bron, moet worden gewogen in haar externe en interne aspecten. 

 

Bij de externe kritiek wordt de tekst als „voorwerp‟ bekeken en dus de vraag gesteld naar de juiste 

tekst. Waar, wanneer en door wie werd de bron opgesteld? Is de tekst origineel of ontleend? Tot de 

externe kritieken worden gerekend: de herstellings- of tekstkritiek, de oorsprongskritiek, de 

ontlenings- of oorspronkelijkheidskritiek. 

 

Bij de interne kritiek bekijken we de tekst inhoudelijk, dan rijzen problemen zoals: wat is de juiste 

betekenis van de getuigenis, wat kon de auteur weten uit eigen ervaring of ervaring van anderen om 

te getuigen? Is de auteur bevoegd om te getuigen, is de auteur bereid of geoorloofd de juiste toedracht 

van de feiten mee te delen? Tot de interne kritieken rekent men de interpretatiekritiek, de 

gezagskritiek, de bevoegdheidskritiek en de rechtzinnigheidskritiek. 

Deze vraagstelling, samengevat in zeven kritieken, werd in de 19
de

 eeuw tot leerboeken verwerkt en 

tot historisch dogma verheven door E. Bernheim en Ch.-V. Langlois & Ch. Seignobos, nadat ze 

voordien reeds door de school van Leopold von Ranke (1795-1886) was ontwikkeld als essentieel 

onderdeel van de klassieke historische eruditie. Ze werd, met veel ironie, als ontoereikend afgewezen 

door de school van de Annales. 

 

 

Leopold von Ranke (1795-1886) 

 

De Duitse historicus bij uitstek in de 19
de

 eeuw, incarneert de wil om de geschiedenis als 

allesbeheersende maatschappijwetenschap te laten triomferen. Ranke, van opleiding een 

Lutheraans theoloog en filosoof, heeft op een cruciaal moment voor de ontwikkeling van de 

geschiedwetenschap in de context van de ontluikende Duitse staat, richting gegeven aan 

generaties historici in Duitsland. Maar ook bij aartsrivaal Frankrijk was zijn invloed groot: de 

school van het historisme of van „l‟école méthodique‟ met het positivistisch ingestelde 



tijdschrift de Revue Historique als uithangbord is sterk door zijn opvattingen beïnvloed. Men 

kan deze als volgt samenvatten: 

1. de historicus velt geen oordeel over de geschiedenis, hij stelt zich tevreden haar te 

reconstrueren „wie es eigentlich gewesen ist‟. 

2. er is geen enkele band tussen historicus en geschiedenis, eerstgenoemde ontsnapt aan elke 

maatschappelijke determinatie: hij kan dus probleemloos „objectief‟ zijn. 

3. de geschiedenis bestaat op zich, ze is kenbaar want gekenmerkt door een vastliggende 

structuur. 

4. de cognitieve relatie tussen historicus en geschiedenis is mechanisch: de historicus geeft 

passief de geschiedenis weer, zoals een spiegel de realiteit weerspiegelt. 

5. de taak van de historicus bestaat er in aan de hand 

van zeker geachte bronnen een aantal feiten te 

reconstrueren. Uit de samenhang van deze feiten 

vloeit als het ware de geschiedenis automatisch 

voort. 

Over de geschiedenis heen wou Ranke tot een algemene maatschappelijke en politieke theorie 

komen. Centraal staat de idee van de staat (met de Pruissische staat als meest eerbiedwaardige 

variant): staten zijn voor Ranke concreet geworden ideeën, de beste staat is de monarchie. 

Ranke keert zich dan ook af van de Verlichting en van de Franse Revolutie. In zijn 

geschiedopvatting bekleden politieke en militaire geschiedenis een prominente plaats: zij laten 

het best toe de groei en ontwikkeling van staten in beeld te brengen. Ranke had geen oog voor 

het belang van oppositionele tegenkrachten, zijn geloof in de kenbaarheid van de geschiedenis 

en van haar intrinsieke waardevrijheid is vaak als naïef afgedaan. Het Rankeaans paradigma 

dat erin zou bestaan te stellen dat er geen dominerend paradigma in de geschiedwetenschap 

actief zou zijn, bekrachtigt precies het status-quo en de bestaande machtsverhoudingen, in een 

uitgesproken conservatieve context. De grote verdienste van de Rankeaanse school ligt dan 

ook in de ontwikkeling van de kritische methode en de bijna klinisch wetenschappelijke 

omgang met bronnen. Ook de klemtoon die op de geschiedenis als basis voor de Bildung, de 

klassieke intellectuele opleiding wordt gelegd, is aan Ranke en zijn navolgers schatplichtig.   

 

 

Hoe staan we er thans tegenover? Het is duidelijk dat de zeven hier aan de bronnen gestelde vragen al 

te beperkt zijn. Ze ontwijken problemen zoals de relativiteit van de kennis, de zekerheidsgraad, de 

diverse soorten van historische feiten, de wetmatigheden, de structuren in het verleden, het 

anachronisme. Maar dit bezwaar vervalt, indien men de genoemde vragen slechts ziet als een nuttig 

maar ook onmisbaar onderdeel van het totale kritische proces. 

 

 

4.1. Herstellingskritiek of tekstkritiek 
 

4.1.1. Diverse vormen van de teksttraditie 

 



De gedaante waarin de geschreven bron uit het verleden tot ons is gekomen, kan zeer uiteenlopend 

zijn. De tekstoverlevering of -traditie kan vele vormen aannemen. De meest eenvoudige toestand is 

dat de bron bewaard is in de vorm van haar creatie. In dat geval spreken we van het origineel of van 

de  oorspronkelijke tekst. Dat origineel kan het werk zijn van de auteur van de bron zelf (autograaf), 

ofwel uit diens mond en op diens verzoek zijn opgetekend door een tijdgenoot (apograaf). In beide 

gevallen vertoont het document alle formele kenmerken, zoals schrift, zegel en formules van de tijd 

en/of de administratie waaruit het beweert te stammen. Een pseudo-origineel is een falsum dat zich 

voordoet als een origineel, maar het in feite niet is. 

Nadat het origineel ontstond, kunnen allerlei redenen voorkomen om er een afschrift of kopie van te 

maken. De belangrijkste reden is de voorzorg om over een, weliswaar kwalitatief minder 

gewaardeerd, substituut te beschikken dat kan dienen in rechte bij eventueel verlies van het origineel. 

Om deze kopie een rechtskrachtiger karakter te geven liet men ze authentiek verklaren door een 

bevoegde instantie, zoals een vorstelijke oorkonder of een notaris. De gekopieerde tekst werd dan 

ingekapseld in een raamtekst die veelal startte met de formule vidimus: wij hebben de (gevidimeerde) 

tekst gezien (en gekopieerd). Men nam een origineel ook over, letterlijk of in synthesevorm, in een 

bekrachtigingsoorkonde. Men kopieerde een akte in de instelling die haar uitvaardigde, vooraleer ze 

buitenging, in een zogenaamd kanselarijregister, met het oog op het aanleggen van een administratief 

geheugen van de betreffende vorst of stad. De instantie voor wie het document bestemd was, de 

zogenoemde destinataris, kopieerde het tenslotte bij ontvangst in een oorkondeboek, het cartularium, 

van zijn instelling. 

Literaire teksten werden evenzeer manueel veelvuldig en met enthousiasme gekopieerd om de vele 

lezers te bevoorraden, in een tijd zonder drukkunst. Maar ook na het ontwikkelen van de 

boekdrukkunst ging men door met kopiëren van handschriften waarvan slechts een kleine oplage 

nodig was, zoals de partituren van muziekstukken. 

Waarom is dit alles nu belangrijk? 

De algemene regel luidt dat men de bron altijd moet raadplegen in haar originele vorm en voor een 

tekstuitgave steeds moet steunen op het origineel of, indien dit niet voorhanden is, op de beste 

teksttraditie. De reden is dat praktisch gesproken geen enkel afschrift totaal conform is aan het 

origineel, omdat elke kopiist, bewust of onbewust, bij het kopiëren fouten begaat. Het einddoel van 

de tekstkritiek is het bereiken of zo goed als mogelijk herstellen van de tekst zoals de auteur hem 

bedoelde na te laten of tenminste zoals hij hem oorspronkelijk zelf heeft neergepend. Deze laatste 

nuance moet worden gemaakt omdat ook de auteur van het origineel onbewuste fouten of lapsussen 

kan hebben geproduceerd. 

 

4.1.2. Techniek van de herstellingskritiek 

 

Verschillende configuraties zijn mogelijk: ofwel is het origineel voorhanden, soms is het origineel er 

niet, maar is er een kopie, of meerdere kopieën ter beschikking. 

 

Het origineel is voorhanden 

Het enige probleem is het nauwkeurig ontcijferen van de tekst. Maar dat is mogelijk 

dankzij een perfecte beheersing van de technieken van de paleografie. In een 



origineel kunnen ook wel fouten, bijvoorbeeld grammaticale, voorkomen, uit 

onkunde of uit verstrooidheid van de auteur. Deze fouten worden door de uitgever 

gesignaleerd in voetnoot of met de aanduiding sic na de bewuste fout. Bij een gedrukt werk 

worden alle exemplaren van een editie als gelijkwaardige originelen beschouwd. Ook bij 

handschriftelijke bronnen kunnen meer originelen voorkomen van één tekst, zoals bij een 

internationaal traktaat, waarvan verscheidene „expedities‟ ten behoeve van de verschillende 

betrokken partijen worden gemaakt. 

 

Eén enkel afschrift is voorhanden 

Uit de gevallen waarin èn origineel èn een kopie bewaard bleven, weten we dat 

nagenoeg geen enkele kopiist feilloos werkt. Wanneer enkel een kopie is bewaard, 

mogen we dezelfde situatie veronderstellen. De vele types van mogelijke fouten zijn 

tot enkele basissituaties te herleiden: onbewuste of bewuste fouten. 

• Onbewuste fouten of fouten uit slordigheid. Deze fouten kunnen bestaan in het herhalen van 

woorden (dittografie), het verspringen van letters (metathese), het verwarren van gelijkluidende 

woorden (een klassieke vorm van lapsus bij het kopiëren via dictaat, bijvoorbeeld homines voor 

omnes), het verkeerd splitsen of samenvoegen, het weglaten van een deel van een woord of zin 

(haplografie), vooral wanneer twee opeenvolgende zinnen op eenzelfde woord eindigen 

(homoioteleuton), het slecht begrijpen van het model wegens de moeilijkheidsgraad van de 

inhoud of van het schrift. 

• Bewuste fouten te goeder trouw. Deze fouten ontstaan omdat de kopiist het model niet begrijpt en 

op eigen gezag het model wijzigt om het „begrijpelijk‟ te maken. Deze correcties zijn moeilijk te 

achterhalen omdat de nieuwe lezing vaak perfect logisch is. 

• Bewuste correcties te kwader trouw. Deze correcties bestaan in het vervangen van woorden en 

zinnen door andere, het inschuiven van zinnen in het model bij het kopiëren, met het doel zich 

bepaalde rechten illegaal toe te eigenen of een ideologie te verdedigen. Men noemt deze ingrepen 

interpolaties. Deze aanpassingen worden doorgaans niet in het origineel verricht, wel in de kopie 

omdat ze aldus paleografisch niet kunnen opgemerkt worden, en dus geruisloos in de tekst 

worden ingelast. Er is immers geen paleografisch onderscheid tussen het trouw en letterlijk naar 

het model overgeschreven gedeelte en de interpolatie. 

 

De enige aanpassing aan de basistekst die de gebruiker of de uitgever van een unieke kopie kan 

uitvoeren is de correctie, op grond van gissing (conjectuur) en hypothese, van wat als evidente 

fouten moet worden beschouwd, of het signaleren van interpolaties. De conjecturen gebeuren op 

gezag van de tekstuitgever, namelijk op grond van zijn kennis van het taaleigen en de stijl van de 

auteur, en van het vertrouwd zijn met diens algemene gedachtegang. De uitgever kan ook inspiratie 

putten uit zijn ervaring met standaardverschrijvingen. 

 

Meerdere afschriften zijn voorhanden 

De algemene stelregel luidt dat men altijd de beste kopie als basis moet nemen. Wat 

is echter de beste kopie? De kwaliteit van een kopie berust op haar graad van 



afwijking van het model. Omdat normaal elke kopie fouten maakt, voegt een kopie 

van een kopie doorgaans fouten toe aan de fouten die al voorkomen in de eerste 

kopie. In principe is een kopie die rechtstreeks naar het origineel werd gemaakt (en 

die men met de naam „archetype„ aanduidt) dus beter dan een afschrift van een 

afschrift. Daarom is het nuttig bij talrijke kopieën een stamboom (stemma codicum) 

op te stellen, waaruit de onderlinge verhouding of afstamming (filiatie) duidelijk blijkt. 

Hoe bepalen we welke kopie de beste is en hoe de filiatie verloopt? De grote moeilijkheid is dat de 

kopie doorgaans niet vermeldt wat haar model is en het erg delicaat is te bepalen wat een afwijking 

van het origineel is, wanneer dat origineel er niet is. Afgezien van een patente lapsus zijn we ook hier 

genoopt tot conjecturen. Toch is hier een andere methode mogelijk, namelijk de classificatie van de 

kopieën tot een stemma op grond van de gemeenschappelijke fouten. 

 

Dit is de methode-Lachmann (naar de Duitse filoloog Carl Lachmann). Wanneer de jongere kopieën 

C en D zes gemeenschappelijke fouten (zoals spellingfouten, het weglaten van een woord enz.) 

vertonen die ook al in de oudere traditie B voorkomen, dan kan men althans hypothetisch de 

volgende filiatie vooropstellen: 

 

Deze conclusie berust op de logica dat twee kopiisten die onafhankelijk van elkaar werken, niet 

toevallig zes keer dezelfde fouten maken, maar deze ontlenen aan een gemeenschappelijk model (hier 

B). Indien B niet voorhanden is, gaat men, naar analogie met het voorgaande, uit zes 

gemeenschappelijke ‟tekorten‟ (=‟fouten‟) van C en D de oorzaak van de overeenstemming zoeken in 

het feit dat ze afstammen van een gemeenschappelijke vader die toevallig niet voorhanden is, 

namelijk het verloren [B]. Naar niet bewaarde handschriften verwijst men door de verwijsletter 

tussen rechte haken [ ] te plaatsen.  

Indien een andere kopie, E tien fouten gemeen heeft met D en bovendien nog vijf andere typische 

„individuele‟ fouten bezit, mag E als een afstamming van D worden beschouwd waaraan E vijf eigen 

fouten toevoegde. Blijken uiteindelijk alle afschriften rechtstreeks of onrechtstreeks op B terug te 

gaan (dat zelf een kopie van het origineel [A] is of van een verloren kopie van het origineel), dan 

noemen we B het archetype. In het besproken voorbeeld wordt B de basis van de uitgave en geven de 

andere kopieën in principe geen enkele bijkomende informatie over de oorspronkelijke tekst. 

Een tweede mogelijkheid is dat twee of meer families van afschriften voorkomen die onderling 

onafhankelijk blijken te zijn omdat de stamvader van elke groep op een verschillend tijdstip en 

onafhankelijk van de andere stamvaders naar het origineel heeft gekopieerd. Ziehier een voorbeeld. 

 

In de gekozen casus is het origineel [A] verloren en zijn er drie archetypes, B, C en D. De herstelling 

van het origineel bestaat er in dit geval in de tekst van de drie archetypes met elkaar te confronteren 

en voor elk woord de beste versie uit de drie mogelijkheden te kiezen. B, C en D hebben immers alle 

drie en onafhankelijk van elkaar, het origineel gezien dat we moeten reconstrueren. Uiteindelijk blijkt 

een van de archetypes toch wel de beste versie te zijn, en die noemen we B (de andere kopieën 

krijgen een letter in dalende orde van kwaliteit). Bij deze classificatie speelt de datum waarop 

gekopieerd werd eigenlijk geen rol, aangezien men op elk ogenblik éénzelfde model slecht en goed 

kan kopiëren. Dergelijke bruikbare kopieën die naar het origineel hebben gekopieerd zijn archetypes, 

kopieën van bewaarde kopieën zijn geen archetypes, maar via kopieën van niet bewaard gebleven 



kopieën kunnen we wel een niet bewaard gebleven archetype reconstrueren. Hoewel men globaal de 

beste kopie B uitgeeft, komt het nochtans voor dat men op bepaalde plaatsen de voorkeur moet geven 

aan de versie van C of D; dit noemt men emendatie. Men kiest in geen geval op grond van het pure 

feit dat een variant in de meeste kopieën voorkomt, maar wel op grond van het kwalitatieve criterium 

(non sunt numerandi, sed ponderendi). Men verkiest de variant die de meeste kans tot identiteit met 

het origineel biedt. Af en toe, maar niet noodzakelijk, kan de meerderheid van de kopieën dus toch 

„gelijk hebben‟. In feite speelt bij het opmaken van een stemma de datum van de kopie toch wel een 

rol, in die zin dat een jongere kopie geen model kan zijn van een oudere. 

 

4.1.3. Kritiek op de methode-Lachmann 

 

Op de geschetste methode van Lachmann is achteraf heel wat kritiek gekomen. Onder meer van 

Joseph Bédier, die vastgesteld had (1913) dat de meeste tot dan toe opgestelde stambomen (78 op 80) 

voor de uitgave van middeleeuws Franse teksten, de formule van de dubbele tak (twee archetypes) 

vertonen. Dat wil zeggen dat alle teksten twee families zouden vormen en niet 1, 3, 4, 5 of meer. De 

onwaarschijnlijkheid van deze situatie deed de vraag stellen of de stemma‟s niet al te zeer een 

constructie van de geest van de uitgever zijn en of er als het ware niet naar een tweetak toe wordt 

geredeneerd omdat de uitgever bij het afwegen fataal telkenmale twee aan twee vergelijkt. De 

methode-Lachmann is zeker ontoereikend om de varianten te groeperen en te ordenen, wanneer men 

niet staat voor mechanische maar voor open en aangepaste afschriften zoals meestal het geval is. Bij 

open afschriften schrijft de kopiist niet op basis van één enkel model, maar combineert hij meer dan 

één model. 

Een ander criticus, Dom Quentin heeft in 1922 het probleem gesteld van de notie „fout‟, die cruciaal 

is in de Lachmann-methode. Hoe weten we wat „fout‟ is, vooraleer de oertekst hersteld is? Het 

bepalen van „fouten‟ moet dus worden verschoven naar het einde van de procedure, en de 

herstellingskritiek beperkt tot het reconstrueren van het archetype en niet van het origineel. Pas 

achteraf moet men uitvissen of er tussen beide laatste nog verschillen zouden kunnen bestaan. 

Vervolgens maakt Quentin een selectie van bruikbare en niet-bruikbare varianten. Bruikbare 

varianten moeten in verschillende, onafhankelijk van elkaar ontstane handschriften voorkomen. Bij 

deze operatie moeten de varianten van bekende persoonsnamen worden weggelaten omdat kopiisten 

hierover al te veel vooropgezette meningen hebben en dus al te willekeurig varianten produceren. Na 

het verzamelen van de varianten op steekkaarten begint het vergelijkingswerk. Dit gebeurt via 

schema‟s met op de abscis de reeks van de teksten, op de ordinaat de varianten, op de snijpunten de 

waarde 1 als de tekst de variant heeft of de waarde nul als hij de variant niet heeft. De vergelijking 

kan gebeuren met 2, 3, 4 of meer teksttradities. We nemen hier, bij wijze van voorbeeld, een geval 

met drie teksten B, C, D: 

Overeenstemmingen tussen 

B en C, tegen D: 35 maal 

C en D, tegen B: 25 maal 

B en D, tegen C: nul maal. 

C ligt dus tussen B en D en de structuur is de volgende: 



De achterliggende redenering is dat als B en C 35 varianten gemeen hebben tegenover D, dan is dat 

omdat B de vader is van C of omgekeerd. Als C en D ook 25 varianten gemeen hebben tegenover B, 

is dat omdat C de vader is van D of omgekeerd. Wanneer echter B en D geen varianten 

gemeenschappelijk hebben waardoor ze samen afwijken tegenover C, is dat omdat ze allebei 

kinderen zijn van C en alles wat ze gemeenschappelijk hebben, overnamen uit het 

gemeenschappelijke model. Omdat B en D onafhankelijk van elkaar C kopieerden, hebben ze enkel 

specifieke en geen gemeenschappelijke varianten, ze hebben elkaar niet gezien. 

Door tussen alle combinaties van bewaarde handschriften de nul op te sporen, komt men tot een 

stemma dat een archetype oplevert. Dit archetype kan fouten vertonen, dat wil zeggen afwijkingen 

van het origineel. Deze fouten oplossen is de ultieme taak van de uitgever. Ook wanneer de relatie B 

C D geen nul oplevert, maar een miniem getal in vergelijking met de andere relaties, komt men tot de 

vermelde structuren. De methode laat toe sneller tot een stemma te komen dan door het willekeurig 

vergelijken van alle varianten, en ze kan leiden tot mechanische verwerking. 

 

Het nut van het uitschakelen van een aantal onbruikbare teksttradities is evident. Hoe men achteraf de 

stemma moet hanteren om de tekst te herstellen, is echter voor discussie vatbaar. De classici leggen 

het accent op de woordkritiek en werken zeer eclectisch met alle niet patent te verwerpen tradities. 

De mediëvisten pogen veeleer het beste handschrift te bepalen, dat kans heeft dicht bij het origineel te 

staan, en benutten dit dan maximaal, met minimaal gebruik van de andere tradities. Dit is echter 

slechts een verschil van accent. 

Na Quentin hebben Marc Bloch (in zijn Apologie van 1941, cf. infra) en Giorgio Pasquali (in 1952) 

nog andere bezwaren tegen Lachmann naar voren gebracht: de kopiist van kopie C kan varianten 

door de kopiist van B, in strijd met het origineel A ingevoerd, opnieuw uitschakelen (dan C = A); een 

traditie D kan voor een deel op kopie B en voor een deel op C teruggaan. We noemen dat ‟open‟ 

kopiëren, anders gezegd het model niet slaafs (of ‟mechanisch‟) nabootsen. De auteur kan ook van 

zijn oorspronkelijke tekst diverse auteursversies hebben gemaakt. In dat geval zijn er meer 

stambomen met even zoveel originelen als er auteursversies werden geproduceerd. De methode van 

de gemeenschappelijke fouten (Lachmann) en van de foutenrelaties (Quentin) geeft in al die gevallen 

geen afdoend bewijs voor een classificatie. Pasquali ziet heil in de methode van de „lectio difficilior, 

lectio melior‟ (de moeilijker lezing is de beste lezing) een variant die banaler is dan een andere is 

normaal afgeleid van die andere omdat een kopiist bij twijfel de neiging heeft een tekst simpeler en 

alvast in zijn ogen begrijpelijker te maken. 

Men kan aan bovenstaande kritieken nog toevoegen dat verwantschappen tussen kopieën ook het 

resultaat kunnen zijn van een gemeenschappelijk taalgevoel en een gelijkende mentaliteit bij 

contemporaine kopiisten, die, hoewel ze onafhankelijk van elkaar werken, het model in dezelfde 

richting ombuigen. Een dergelijke situatie stuurt de mechanische vaststelling van de variantenrelaties 

uiteraard totaal in de war. 

 

4.1.4. Correctie en haar grenzen en toekomst 

 

De tekstuitgever moet proberen het niet voorhanden origineel maximaal te reconstrueren zoals het 

ooit geweest is. Maar hij mag het doel niet voorbijschieten door ongewild de kopie aan te passen op 



plaatsen waar ze  conform is aan het (verloren) origineel. Vooral bij de conjectuur is de verleiding 

groot om oude teksten te gaan aanpassen waar het niet nodig is. Vooral middeleeuwse auteurs zijn, 

naar vroegere en latere normen, vaak naïef, slecht geïnformeerd, onbeholpen en foutief in hun 

taalgebruik, maar het is evident dat men deze teksten moet nemen en uitgeven in al hun 

onvolmaaktheid. Slechts wanneer een tekst voor het grootste deel taalzuiver, logisch en secuur is, 

mag men bij een enkele duistere passage, bij een fout tegen de grammatica e.d., inderdaad aan 

corrigeren denken. Een uitgelezen, maar delicaat terrein voor conjecturen zijn de passages met 

allusies op toestanden en instellingen die niet overeenstemmen met de datum van de redactie van de 

bron. Men blijft hoe dan ook best beducht voor briljante conjecturen die meer de taalvirtuositeit en 

eruditie van de moderne geleerde weerspiegelen dan dat ze een reconstructie zijn van wat de auteur 

van de bron bedoelde of schreef. De uitgever moet koppig proberen aan de tekst zoals hij is een zin te 

geven. Vaak is een aanvankelijk onduidelijke lezing na enige inspanning de beste. Dit laatste geldt 

uiteraard ook bij de keuze tussen de varianten, bij emendatie. 

Onder invloed van de informaticatoepassingen en van de ontwikkelingen in de genetica wordt sinds 

kort ook geëxperimenteerd met het toepassen van de complexe computerprogramma‟s ontworpen om 

de imposante hoeveelheid variatie bij genetisch onderzoek (denk aan de mutaties in het DNA en 

inwerking daarbij van grote aantallen variabelen) te koppelen aan het verwerken van de varianten in 

handschriftelijke tradities. Deze zogenaamde phylogenetische analyse laat toe het intelligent 

kopiëren waarop Pasquali de aandacht had gevestigd, ten volle te waarderen, meer bepaald het feit 

dat een kopiist een collage kan maken uit verschillende handschriften die van een en dezelfde tekst 

zijn overgeleverd, wat gelijkenissen vertoont met de opbouw en genetica van virale structuren waar 

laterale transfers ook van belang zijn. Het eindresultaat is niet langer meer een klassieke stamboom, 

maar een phylogenetische boom, waarbij de afstand tegenover het middelpunt de mate van 

verwijdering van elk in rekening gebracht handschrift tegenover het niet bewaarde origineel voorstelt. 

De toekomst van de teksteditie is hoe dan ook aan dit soort van testen waarbij methodologische 

bevindingen die in de context van andere wetenschappen zijn ontwikkeld, met nut de traditionele 

techniek van tekstedities zullen vervangen. 

 

4.1.5. Kritisch apparaat 

 

Elke conjectuur of emendatie en elke anomalie in de teksttraditie moet door de tekstuitgever aan de 

gebruiker worden gesignaleerd. Dit gebeurt in wat men noemt het kritisch apparaat van een 

tekstuitgave. Dit bestaat uit het regest (informatie over de teksttraditie) en de voetnoten (identificeren 

van personen en plaatsen, en vermelden van correcties en varianten). 

 

 

4.2. Oorsprongskritiek 
 

Waar, wanneer, door wie werd de bron opgesteld? Deze vraag is erg belangrijk omdat elke getuigenis 

het relaas is van een individu en omdat haar waarde uiteraard in functie staat van de persoonlijkheid 

van dat individu, van zijn positie in de maatschappij, van het feit of hij al dan niet tijdgenoot of zelfs 

ooggetuige was, van zijn graad van intelligentie, van zijn geestelijke en morele vrijheid of onvrijheid 



van handelen en denken. Er zijn twee mogelijkheden: de bron deelt zelf mee waar, wanneer en door 

wie ze werd opgesteld, of zij doet dat niet of onvolledig. 

Juridische bronnen, zoals oorkonden, vermelden meestal expliciet een auteur en een datum, behalve 

indien ze slechts een tijdelijk bevel meedelen, zoals bij mandementen; literaire bronnen laten veelal 

elke datum weg, en vaak ook de auteursnaam. 

De identificatie in de bron zelf is echter geen waarborg voor de juistheid van dit gegeven. Het 

behoort inderdaad tot de essentie van falsa, bijvoorbeeld valse oorkonden, dat ze zich een valse 

identiteit aanmeten, dat ze dus een datum opgeven die niet de reële redactiedatum is en dat de 

vermelde auteur niet de werkelijke auteur is. Een pseudo-origineel, of apocrief, dat beweert te zijn 

verleend door de Franse koning in 1110 aan de Gentse Sint-Pietersabdij, is misschien in feite 

vervaardigd in 1250 door de monniken van Sint-Pieters zelf. Doorgaans situeert een wat handige 

falsaris zijn product in een min of meer lang voorbije tijd, omdat de controleerbaarheid afneemt 

naarmate de pseudo-getuigen van de valse oorkonde, in het gegeven voorbeeld reële personages uit 

1110, toch al overleden zijn in 1250, en omdat in 1250 zonder gevaar de naam kan worden gebruikt 

van de autoriteit uit 1110, van wie men zogezegd de oorkonde heeft bekomen. De vervalsing kan in 

elkaar geknutseld worden op grond van een echte oorkonde, waarvan de inhoud plaatselijk wordt 

aangepast: dit heet een interpolatie. In dit geval is het essentieel dat de getuigen van de echte 

oorspronkelijke getuigenlijst overleden zijn. In andere gevallen is de gehele tekst en inhoud vals, al 

dan niet met aanhechting van een bij een echt stuk afgeknipt zegel. In nog andere gevallen maakt 

men geen pseudo-origineel, maar een pseudo-kopie, omdat een kopie gemakkelijker te vervalsen is, 

want in die situatie zijn geen schriftimitatie en geen aanhechting van een onrechtmatig gebruikt zegel 

nodig. 

Om een valse identiteit te ontmaskeren kan men testen ten gunste en ten laste uitvoeren. Testen ten 

gunste zijn het opsporen van technische bijzonderheden in de bron die overeenstemmen met de 

vermelde herkomst en die een outsider-falsaris moeilijk kan kennen. Testen ten laste houdt in: het 

zoeken van elementen in de oorkonde die niet overeenstemmen met het taalgebruik, de stand van de 

wetenschap, de techniek, het schrifttype van de tijd waaruit het document beweert te dateren. Deze 

methode steunt op het postulaat dat in een zelfde generatie een dusdanig dwingende gelijkenis van 

opvattingen en techniek op het vlak van vormrespect heerst, dat een individu niet van deze algemene 

norm durft of wil afwijken. Toch moet ook hier gewaarschuwd worden tegen hyperkritiek: het is 

vaak gemakkelijker een document (en a priori uit een ver verleden) verdacht te maken, dan de 

beschuldiging van valsheid te bewijzen. Elke generatie telt bovendien non-conformisten die bewust 

van de heersende spelregels en normen afwijken. 

De tweede mogelijkheid is dat de tekst niet of onvolledig meedeelt wanneer en door wie ze werd 

opgesteld. 

Eerst moeten we het begrip „auteur‟ toelichten. Er is de „intellectuele’ auteur, dat is hij die de tekst 

uitdenkt en opstelt; hij maakt veelal een kladversie of een concept van de tekst. Daarnaast is er de 

materiële auteur die de netversie van de tekst schrijft, dit is de scriptor, thans veelal de 

secretaris/esse (typist). Vorsten, ministers en directeurs zijn veelal officiële, of theoretische auteurs, 

zonder dat ze met de intellectuele of materiële fase te maken hebben. Toch verschijnen ze als auteur 

van de oorkonde of de brief. Ze zijn dan wat men zou kunnen noemen „juridische auteurs’, omdat 

ze de juridische of politiek verantwoordelijkheid van de tekst nemen. Een document kan bijgevolg 

een reeks auteurs hebben. Het is nuttig de identiteit van elk van hen te bepalen, om de 



ontstaansgronden en de motieven van de redactie te achterhalen. Het is verhelderend te weten of bij 

een ministeriële brief of wettekst de minister zelf, dan wel zijn kabinetsleden, de administratie, of 

parlementsleden die vragen stelden of wetsvoorstellen indienden, aan de basis lagen van de idee. 

Bij talrijke inscripties uit de Oudheid, bij middeleeuwse oorkonden van tijdelijk belang, bij literaire 

werken, vermeldt men vaak slechts weekdag en maand, soms in het geheel geen datum omdat deze 

geen of nauwelijks belang had in de ogen van de tijdgenoot. 

Niet-gedateerde stukken kunnen niettemin veelal toch bij benadering gedateerd worden op grond van 

de analyse van de schriftkenmerken (het schrift is zeer tijdsgebonden). In het geval de tekst als drager 

papier heeft: ook van het watermerk (of filigraan) in het papier. Deze tekening is het gevolg van het 

gebruik bij de productie van handgeschept papier (gemaakt van textielresten) van een schepbak die 

ongeveer na 20 jaar moest worden vervangen zodat de tekening in de schepbak met weergave van het 

metalen raster en van een identificatiesymbool dat verwijst naar de concrete producent, precies 

dateerbaar is en toelaat de fabricatiedatum van het papier te bepalen. Men kan ook werken met het 

vermelden of niet-vermelden in de tekst van historische gebeurtenissen en personages. Dit alles levert 

een terminus ante quem of post quem op, of tenminste één van beide. 

Anonieme teksten zijn soms erg moeilijk aan een auteur toe te wijzen. Dit geldt zowel voor 

oorkonden, waarbij wel de officiële maar zelden de intellectuele of materiële auteurs bekend zijn, als 

voor literaire teksten, zoals middeleeuwse kronieken en muziekpartituren. Anonieme teksten worden 

nu wel eens geïdentificeerd door ze, via woordstatistisch onderzoek, te vergelijken met werken van 

een bekend auteur of met een ander anoniem werk. Anonieme auteurs (of pseudoniemen) van 

krantenartikels kunnen soms thuisgebracht worden dankzij een grondige kennis van de redactie van 

de krant of van het politieke milieu. 

 

 

4.3. Ontleningskritiek of 
oorspronkelijkheidskritiek 

 

Het doel is vast te stellen of de auteur rechtstreeks getuige van de feiten is, dan wel of hij de 

getuigenis ontleent aan een vroegere auteur. Dit kan gewone ontlening of plagiaat zijn. Bij het 

opsporen van de inspiratiebronnen doen zich twee mogelijkheden voor: ofwel is er geen ofwel is er 

wel een model. 

Vinden we geen model dan betekent dit dat de auteur de eerste getuige is. Natuurlijk is het altijd 

mogelijk dat een model bestaan heeft, maar verzwegen wordt en/of verloren ging. 

Ofwel is er wel een model, hetzij voorhanden, hetzij vermeld maar inmiddels verloren. In dit laatste 

geval moeten we datum, plaats en auteur van de redactie van de modelbron opsporen, omdat de hele 

verdere kritiek in functie staat van die oorspronkelijke bron en niet van de ontlenende auteur. 

De ontlening kan partieel zijn of, zoals in de Middeleeuwen bij het citeren van bijbelteksten, 

parafraserend op grond van het geheugen; en dat geheugen is vaak zwak en deformerend. 

De ontleende tekstdelen worden in een tekstuitgave klein gedrukt. Dit is zeer nuttig omdat de 

gebruiker van de editie dan meteen wordt gewaarschuwd dat bepaalde passussen van de globale tekst, 

bijvoorbeeld uit 1300, in een vroegere tijd, bijvoorbeeld 1200, thuishoren, en dus niet mogen worden 

gezien als een weerspiegeling van de realiteit van 1300. Bij oorkonden is de ontlening vaak letterlijk, 



bij literaire teksten is ze meestal parafraserend. De inspiratie kan ook de vormgeving betreffen: 

Einhard (9
de

 eeuw) nam voor zijn Vita Caroli, de levensbeschrijving van Karel de Grote en zowat de 

enige verhalende tekst die ons uitgebreid inlicht over de keizer, de Vita Caesarum van de klassieke 

Romeinse auteur Suetonius (69-150) als model. De ontlening is soms heel verregaand. Ware het niet 

dat Einhard voor deze bronnenarme periode een unieke bron is, dan zou hij vanuit kritische 

overwegingen bijna moeten terzijde worden geschoven. Het postmodernisme en vooral de theorieën 

van de Franse filosoof Jacques Derrida (1930-2004) samen te vatten in het begrip intertekstualiteit, 

meer bepaald dat elke tekst niet zozeer naar „een werkelijkheid‟ maar eerder naar andere teksten 

verwijst („il n‟y a pas de hors-texte‟) werpen uiteraard een totaal ander licht op de discussie over 

ontleningen (cf. infra: over taal, tekst en teken, deel III 4.3). 

 

 

4.4. Interpretatiekritiek 
 

Met de interpretatiekritiek vangt in het traditionele schema van de historische kritiek, zoals in 

handboeken als dat van Langlois en Seignobos vastgelegd, de interne kritiek aan. In de interne kritiek 

staat de bron niet langer als voorwerp voorop, maar krijgt de inhoud van de bron alle aandacht. De 

interpretatiekritiek gaat daarbij in op wat de juiste betekenis van de getuigenis kan zijn. De vraag naar 

de betekenis van een tekst is tweeledig: wat is de precieze primaire betekenis van de tekst en wat 

schuilt er eventueel achter de letterlijke bewoordingen van de bron? 

Historici uit de 19
de

 (en een groot deel van de 20
e
 eeuw) waren er in navolging van Langlois en 

Seignobos van overtuigd dat door het toepassen van de regels van de klassieke historische kritiek het 

mogelijk was objectief vanuit de bestudeerde bronnen de realiteit van het verleden, „wie es gewesen 

ist‟ om Ranke aan te halen, weer te geven. Dit paradigma van het „historisch realisme‟ was 

gefundeerd op een kennisleer (epistemologie) die ervan uitging dat woorden naar begrippen 

verwijzen en die begrippen op hun beurt naar een reëel bestaande werkelijkheid verwijzen 

(ontologie). Deze bestaande wereld is voor de menselijke geest toegankelijk. De zekerheid dat via 

taal de werkelijkheid kan bevat worden is met de hulp van een reeks inzichten uit de taalkunde in 

vraag gesteld. Filosofen van het postmodernisme (cf. infra: Derrida, Barthes, Lyotard) hebben op 

basis hiervan geponeerd dat elke voorstelling van de werkelijkheid maar een tijdelijke constructie kan 

zijn, gekoppeld aan elke individuele lezer. Het is de taak van de wetenschapper om deze constructie 

te ontmaskeren, te deconstrueren. Net zoals de (kunst)historicus die voorwerpen als bron hanteert, 

ook de verschillende betekenislagen die deze voorwerpen kunnen bezitten dient te decoderen. Het 

kan daarbij om „grote kunst‟ gaan, zoals het Lam Gods van Van Eyck, of om „toegepaste kunst‟, 

traditioneel als minderwaardig ingeschat vanuit artistiek standpunt, maar als tijdsdocument vaak 

„onthullender‟.  

 

 

Interpretatiekritiek 

 

Ter illustratie moge het gouden votiefbeeld (van zowat 50 cm. groot) dienen dat de 

Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1471 aan de Luikse kathedraal schonk, het beeld 

bevat een kokertje met daarin een reliek van de Heilige Lambertus, een der patroonheiligen 



van de stad Luik. Het wordt aangereikt door een personage waarin tijdgenoten en wijzelf 

moeiteloos de hertog zelf herkennen, want zeer gelijkend aan de geschilderde portretten van 

onder meer Rogier Vander Weijden. Achter de hertog staat de figuur afgebeeld van de Heilige 

Joris die een draak vertrapt, maar ook de trekken van de hertog heeft. Karel schonk Luik dit 

beeld amper enkele jaren nadat zijn leger, na twee veldtochten tegen de rebelse stad (in 1467 

en 1468), Luik had vernietigd en dat uitgerekend op 3 november, feestdag van de Heilige 

Hubertus, een andere lokale heilige en volgens de overlevering stichter van de stad. Nog in 

1919, in zijn „Herfsttij der Middeleeuwen‟, vond het beeld in de ogen van Johan Huizinga 

weinig bijval, de Hollandse historicus, nochtans zeer gevoelig voor uitingen van kunstzin en 

symboliek, sprak van „plompe pronk‟. Een aandachtige lezing van de context waarin het beeld 

totstandkwam, bracht onder meer de kunsthistoricus Hugo Vandervelden ertoe het beeld te 

lezen op verschillende niveaus. Vooreerst is er het element van wraak, bij het begin van de 

opstand hadden de inwoners van Luik en Dinant de eer van de hertog via poppen die hem 

voorstelden bespot en zijn rechtmatige afkomst in twijfel getrokken, nu neemt een afbeelding 

van de „bastaard‟ wraak; maar het is ook de greep van de vorst op de voor de stad Luik 

essentiële cultus van de patroonheilige. Telkenmale de Luikenaren voortaan tot de heilige 

Lambertus bidden, aanbidden ze eigenlijk de beeltenis van de man die hen en hun stad quasi 

van de aardbodem heeft geveegd. Ten slotte is er de politieke metafoor: Luik was grondig 

verwoest, op de kerkgebouwen na, voor de wederopbouw waren deze gebouwen (en daarin 

centraal de reliek van Lambertus met de beeltenis van Karel) het vertrekpunt, de sacrale orde 

zoals de vorst deze had gewild bepaalde voortaan de stedelijke ruimte en politiek. De vorst die 

had gedemonstreerd dat hij, zoals de door hem als voorbeeld genomen „stedenbedwingers‟ uit 

de oudheid, Alexander de Grote en Caesar, een stad kon verwoesten, had ook de macht de stad 

naar zijn inzicht en wensen weer op te bouwen. Een krachtiger metafoor voor de absolute 

koninklijke macht waarnaar deze vorst, op de breuklijn van middeleeuwen en vroeg moderne 

tijd, streefde is moeilijk denkbaar. Kennis van concrete omstandigheden en van de 

ontwikkeling van de staatkundige opvattingen in deze laat-Bourgondische periode laten een 

aangepast decoderen van dit lange tijd als minderwaardige kunst ingeschat beeld toe. 

 

Lit.: H. Van Der Velden, The donor‟s image. Gerard Loyet and the votive portraits of Charles 

the Bold, Turnhout, 2000. 

 

 

Voor de vragen die de interpretatiekritiek oproept, is de inbreng van de taalkunde en van de semiotiek 

(leer van de tekens) zo fundamenteel en zo complex, dat de vele antwoorden die in de loop van de 

20
ste

 eeuw hierop werden gegeven samengebracht zijn in een afzonderlijk hoofdstuk waarin we op 

deze „linguistic turn‟ zullen ingaan (over De studie van taal, tekst en tekens‟, cf. infra, deel III, 

hoofdstuk 4). 

 

 

4.5. Gezagskritiek 
 



Het probleem is hier of de auteur al of niet spreekt met het gezag van een ooggetuige. Soms vermeldt 

de auteur expliciet dat hij ooggetuige is, maar dit moet kritisch worden onderzocht. Zelfs indien het 

niet zo is, wil hij vaak graag die schijn wekken omdat het nu eenmaal meer krediet verleent aan het 

verhaal. Men moet hoe dan ook onderzoeken of de auteur een tijdgenoot is en indien hij tijdgenoot is 

of hij een ooggetuige is, of kan zijn. Daartoe helpen elementen uit de oorsprongskritiek, namelijk 

kennis over de levensloop van de auteur, en daarnaast de onbewaakte ogenblikken, dat wil zeggen 

passages waarin de auteur verraadt geen getuige te zijn geweest. Het gezagsgehalte van een bron kan 

ook erg verschillen in haar verschillende onderdelen. Beda Venerabilis, een Engelse monnik uit 

Jarrow levend en actief als auteur in de 8
ste

 eeuw, spreekt uiteraard met gezag wanneer hij het over de 

toestand van de Engelse kerk in de 8
ste

 eeuw heeft, maar is slechts een tweederangsgetuige wanneer 

hij het heeft over de situatie in Rome, waarover hij slechts indirect geïnformeerd is. 

In principe hecht men aan de getuigenis van een ooggetuige (respectievelijk tijdgenoot) meer gezag 

dan aan die van iemand die dat niet is. Bij het navertellen aan een derde of bij het overnemen van het 

verhaal twee of meer eeuwen na het originele getuigenis, kunnen er alleen maar vervormingen aan 

het oorspronkelijke verhaal worden aangebracht. Hoe meer tussenschakels, hoe meer kans op onjuiste 

informatie. We moeten vooral de eerste reële ooggetuige opsporen omdat het proces van de waarde 

van de getuigenis op die eerste moet worden toegepast (rechtzinnigheidskritiek, enz.). 

Niettemin werd met het verkiezen van de ooggetuige vaak overdreven, vooral door de positivistische 

geschiedschrijving van de 19
de

 eeuw, die de ooggetuige idealiseerde omdat hij voldeed aan de 

voorwaarde van de observatie, die zoals in de exacte wetenschappen als enig aanvaardbare methode 

werd aangeprezen. In de historische sector heeft observatie evenwel een zeer betrekkelijke waarde 

omdat de kwaliteit erg verschilt volgens de aard van de observator, en vooral omdat de mogelijkheid 

tot observatie voor de historicus uitermate beperkt of zelfs volkomen uitgesloten is, als het niet om de 

eigen tijd gaat. Tijdens een betekenisvolle gebeurtenis observeerden de vele ooggetuigen elk een 

brokje van de realiteit, maar dan wel een verschillend brokje. Het is een naïeve gedachte dat we onze 

eigen tijd beter zouden kennen dan het verleden, omdat we onze tijd rechtstreeks kunnen observeren 

en theoretisch ons over alles kunnen op de hoogte stellen. Een vorm van naïviteit die in de hand 

wordt gewerkt door het feit dat van zowat alles wel beelden voorhanden zijn: bij elke schokkende 

gebeurtenis is er vandaag de dag wel ergens een toeschouwer die met behulp van een digitale camera 

„beelden‟ van gebeurtenissen zowat gelijktijdig de wereld kan rondsturen (denk aan de foto‟s 

genomen in de gevangenis van Abou Graib en hun weerslag vanaf 2004, of beelden van aanslagen in 

de metro‟s van Londen en Madrid of van de betogingen in Damscus in 2011). In de „global village‟ 

die onze wereld geworden is, is iedereen tijdgenoot en ooggetuige, de vraag blijft of dit alles 

noodgedwongen en automatisch tot meer inzicht leidt? 

 

4.6. Bevoegdheidskritiek 
 

De bevoegdheid van de getuige hangt essentieel af van factoren zoals de nauwkeurigheid van de 

waarneming, het begrijpen van de waargenomen feiten en het (on)geloof in de feiten. 

 

4.6.1. Nauwkeurigheid van de waarneming 

 



De nauwkeurigheid van de waarneming wordt verhinderd door tal van oorzaken. 

Psychologische en karakterologische vooringenomenheid van de auteur: de ene getuige is slordig, een 

ander dan weer heel secuur. 

Selectie bij het observeren op grond van interesse: de waarnemer merkt slechts op wat binnen zijn 

specifieke belangstellingssfeer valt. Bovendien is de kans tot onthouden en assimileren slechts reëel 

voor die zaken die men op het ogenblik van de observatie reeds als belangrijk ervaart, en niet voor 

wat eventueel later belangrijk kan worden. Denken we aan de vele bevindingen bij criminologisch 

onderzoek, zoals de zaak Dutroux en vooral het onderzoek over het onderzoek, ten overvloede heeft 

aangetoond: wat slachtoffers en/of direct betrokkenen, mededaders, ouders, politieambtenaren, 

gerechtelijke instanties waarnemen, is vaak heel verschillend, terwijl het om „dezelfde feiten‟ gaat. 

Vooringenomenheid: men neemt vaak, onbewust, andere zaken waar dan de reële, omdat ze beter 

beantwoorden aan patronen die men als sympathiek of interessant cultiveert; het gaat hier om het 

wishful thinking  syndroom.  

Emotionele omstandigheden: bij emotioneel geladen gebeurtenissen ziet men hetzij meer dan de 

realiteit (hallucinaties), hetzij minder. In een troebele sfeer gelooft men ook onmiddellijk alle 

verhaaltjes van zogenaamde ooggetuigen die voor die troebele sfeer een aanvullend bewijs vormen. 

Invloed van het gezag van officiële en andere informatiemedia: vele getuigen wijzigen hun eigen 

waarneming achteraf wanneer ze niet blijkt te kloppen met de versie van radio, televisie, krant; vooral 

indien de berichten uitgaan van officiële instanties. Vandaar de noodzaak om leden van assisenjury‟s 

te isoleren op het moment van de ultieme beraadslaging over schuld/onschuld en strafmaat. Uit latere 

reconstructie is gebleken dat vele ooggetuigen van de moord op de Amerikaanse president J.F. 

Kennedy in 1963 hun getuigenis over het aantal schoten dat ze hoorden aanpasten, nadat ze een ander 

aantal hoorden vermeld worden in het avondnieuws. De escapades van voormalig IMF voorman en 

Frans top-politicus Dominique Strauss-Kahn in een New Yorkse hotelkamer in mei 2011, botsten 

aanvankelijk in Frankrijk op een muur van wantrouwen en onbegrip. Een meerderheid van de Franse 

publieke opinie geloofde wekenlang in het bestaan van een of ander complot om de betrokkene in de 

aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2012 maximaal te schaden. Het optreden van de media 

en de buitenmate grote media-belangstelling heeft daarbij een uitzonderlijk en efficiënt kader voor 

mentale verwarring geboden. 

Optekenen na verloop van tijd: hoe later na de feiten de getuige zijn observatie registreert, hoe meer 

kans er is op vergissing, verschraling (het geheugen is een zeef) of contaminatie door andere bronnen. 

Voor elke auteur gaat de historicus dus na of de optekening gelijktijdig is (zoals het geval was met de 

klerk van de Vlaamse graaf, Galbert van Brugge, toen die in de jaren 1127-1128 dagboeknotities nam 

over de dramatische gebeurtenissen in Vlaanderen) of slechts geruime tijd post factum gebeurde. In 

de tweede formule kan de getuige natuurlijk wel steunen op vroegere aantekeningen en op bestaande 

documenten. De nadelen van late redactie zijn echter legio: het vervagen van een groot aantal 

gebeurtenissen, maar ook het aanpassen in functie van de latere gebeurtenissen (men kent al de 

toekomst van het verleden); de menselijke mythomanie en zwakheid om het verleden te gaan kleuren, 

om de onaangename of ongunstige feiten weg te cijferen, om de eigen heldendaden bij te werken, cf. 

supra: de bespreking van ego-documenten. 

 

Onmogelijkheid van een secuur overzicht van de feiten: een aantal aspecten zijn niet nauwkeurig 

waarneembaar door een gewone getuige en dit zelfs afgezien van de vooringenomenheid en 



rechtzinnigheid van de auteur. Denk aan de fors afwijkende cijfers van het aantal deelnemers aan een 

betoging bij de organisator, de ordedienst en een gewone deelnemer. 

 

4.6.2. Begrijpen van de feiten 

 

Het begrijpen van de waargenomen feiten wordt eveneens verhinderd of verstoord door allerlei 

factoren: een gebrekkige kennis of ronduit het ontbreken van enige kennis van de spelregels. Het 

grootste deel van de sociale en culturele praktijken van de mens is gebonden aan conventies die men 

moet kennen om het handelen te begrijpen. Denk aan rituelen en aan regels in het voetbal, aan opera, 

aan Japanse ceremonies,... 

Technisch karakter: het technisch karakter van handelingen maakt vele gebeurtenissen slechts 

toegankelijk voor insiders. De meeste middeleeuwse auteurs zijn geestelijken die weinig begrip 

vertonen voor het economisch leven in de steden en met verbouwereerde ogen opkijken naar zoiets 

als staatsfinanciën. De meeste auteurs zijn tegelijk bevoegd en onbevoegd voor een deel van hun 

betoog: de burger is het voor de veldslag, de militair voor de pestepidemie. Door beroepsmisvorming 

kan een auteur anderzijds uitsluitend oog hebben voor wat in zijn beroepssfeer valt. 

 

4.6.3. Glaubensunwilligkeit 

Ook als een auteur bevoegd is om wat hij waarneemt adequaat te decoderen en ten volle de 

draagwijdte van de feiten begrijpt, kan zijn getuigenis geremd zijn door wat de Duitse auteur Thomas 

Mann (1875-1955) de Glaubensunwilligkeit heeft genoemd. Hij bedoelt ermee dat de gebeurtenissen 

zo afschrikwekkend wreed en bijgevolg ongeloofwaardig zijn, dat het publiek weigert ze voor echt te 

nemen. Met de omvang van de gruwel neemt ook de onmacht toe om te geloven in de werkelijkheid 

ervan. Dit steunt op het beginsel dat men slechts geneigd is als authentiek te aanvaarden wat in een 

vertrouwde context geloofwaardig klinkt, en hooglijk voorspelbaar is (cf. supra: de discussie over 

entropie en redundantie bij de impact van de media). Een van de merkwaardigste casussen van 

Glaubensunwilligkeit is wel de onwil geweest in joodse kringen zelf tijdens Wereldoorlog II om de 

realiteit van de holocaust te onderkennen. De nazi‟s hielden de beslissing tot Endlösung, genomen op 

de geheime Wannsee-conferentie op 20 januari 1942, weliswaar angstvallig geheim, maar in de loop 

van 1942 reeds werden de plannen en feiten onthuld via de Poolse weerstand en de BBC-

werelduitzendingen. In november 1942 beschikte de Amerikaanse president Roosevelt over de 

nodige kennis, op 25 november van dat jaar bericht de New York Times erover. Niettemin geloofde 

de publieke opinie in Engeland het nauwelijks. Hooggeplaatste Britse ambtenaren ontkenden het, 

onder verwijzing naar de „gruwelverhalen‟ die over het Duitse optreden tijdens WO I in België de 

ronde hadden gedaan en die achteraf grotendeels onwaar bleken te zijn geweest. Zelfs de bedreigde 

joden in bezet Europa hebben het gevaar totaal onderschat, onder meer wegens het onwaarschijnlijk 

schrikwekkend karakter van de feiten, zoals bleek uit enquête-onderzoek van Lou de Jong na de 

oorlog over wat men wist en dacht tijdens de oorlog in Nederland. Toch hebben militaire en politieke 

besluitvormers aan geallieerde zijde geweten wat zich afspeelde. In januari 2004 werden voordien 

moeilijk toegankelijke foto‟s die de Britse luchtmacht (RAF) tijdens WO II had gemaakt, publiek 

gemaakt. Op een van de foto‟s, genomen op 23 augustus 1944, is een luchtfoto van het 

vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau te zien, waarop duidelijk rijen van gevangenen en de 



rookpluim uit de verbrandingsoven te herkennen zijn. Technisch was het op dat ogenblik perfect 

mogelijk geweest de aanvoerlijnen naar Auschwitz te bombarderen vanuit Italiaanse luchthavens die 

op dat ogenblik in handen van de geallieerde strijdmachten waren.  

De Glaubensunwilligkeit van de holocaustontkenners (negationisten) uit de jaren 1970 en later, in het 

spoor van Robert Faurisson, is van een ander slag. Hun ‟onwil‟ om te geloven in de geplande dood 

van circa 6 miljoen mensen is bedoeld om het nazi-verleden goed te praten; hun discours over de 

technische onmogelijkheid dat zoveel mensen in gaskamers konden gedood worden is misleidend, 

aangezien ontelbaren, allicht de meerderheid, in de kampen overleden, vooraleer ze konden vergast 

worden. 

 

4.6.4. Bewustzijnsgraad 

 

Het juist inschatten van gebeurtenissen hangt ook af van de bewustzijnsgraad van de observerende 

tijdgenoot. Men kan in dit verband onderscheid maken tussen enerzijds bewust doorleefde en 

anderzijds onbewust ondergane werkelijkheid. De bewust doorleefde werkelijkheid is de 

werkelijkheid zoals de tijdgenoot die rondom zich bewust ervaart en beleeft (oorlog, natuurramp, 

blijde inkomst) en zoals de historicus die expliciet in de bron vermeld vindt. De onbewust ondergane 

werkelijkheid is de werkelijkheid die grotendeels aan de observatiemogelijkheid van de tijdgenoot 

ontsnapt. Een voorbeeld van dit laatste is de geleidelijke mentaliteitsverschuiving inzake seksualiteit 

zoals die achteraf blijkt uit een film als „The Graduate‟ van Mike Nichols uit 1967 en die door de 

historicus indirect uit de bronnen moet worden afgeleid. Deze werkelijkheid wordt door vele 

tijdgenoten meestal passief ondergaan. 

 

 

4.7. Rechtzinnigheidskritiek 
 

De rechtzinnigheidskritiek gaat op zoek naar verdraaide of verzwegen zaken, naar opzettelijke en 

onopzettelijke getuigenissen e.d. en wil die blootleggen. 

 

4.7.1. Feiten verdraaien of verzwijgen 

 

Er zijn vele motieven denkbaar om feiten te verdraaien of te verzwijgen. 

Politiek: het belang van het verzwijgen is essentieel bij politieke memoires, pamfletten, 

redevoeringen. De betrokken politicus laat weg wat zijn politieke lijn niet dient. 

Dwang: de materiële of morele dwang komt voor, in het geval van de geschreven pers omdat de 

journalist gedetermineerd is in wat hij/zij al dan niet meedeelt, door de opinie van de aandeelhouders 

en de directie, de diplomaat door de eisen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de 

geheime diplomatie. De kroniekschrijvers van de Bourgondische hertogen, zoals Georges 

Chastellain, worden verondersteld de denkwereld van het hof en van hun opdrachtgever, de hertog, te 

vertolken. 



De massale impact van de media in onze samenleving zorgt er ook voor dat verdraaiing op grotere 

schaal dan ooit kan voorkomen: de fameuze scène waarin de Amerikaanse minister voor 

Buitenlandse Zaken Colin Powell, de bewijzen voor het bestaan van een programma voor het 

aanmaken en gebruiken van wapens voor massavernietiging (de zogenaamde WMD‟s weapons of 

mass destruction) voor de UNO veiligheidsraad op 20 januari 2003 voorstelde leek erg overtuigend 

en maakte gebruik van veel „tastbare en zichtbare‟ bewijzen, de realiteit heeft uitgewezen dat ze 

berustte op uit de context gehaalde informatie, veel veronderstellingen en achteraf nooit hard 

gemaakte „bewijzen‟. Ze diende wel als element in de opbouw van een brede coalitie rond de 

Amerikaanse president Bush en de Britse eerste minister Blair met als doel het omverwerpen van het 

regime van Saddam Hoessein in Irak in 2003. Vele kritische Italiaanse intellectuelen en in de eerste 

lijn filmmakers, waren zo ontevreden met de eenzijdige voorstelling door de officiële media van de 

ernstige rellen die de bijeenkomst van de G8 op 20-21 juli 2001 in Genua hadden gekenmerkt, dat ze 

achteraf een eigen film uitbrachten, op basis van zowat 270 uur amateurfilmmateriaal van 

„ooggetuigen‟. De film „un altro mundo e possibile‟ van Francesco Maselli biedt een andere visie op 

het gebeuren, bewust even radicaal als de officiële media (toen in sterke mate onder controle van de 

Italiaanse eerste minister Berlusconi) en bewust als tegengif, antidotum opgevat.  

 

Vooroordelen: de onbewuste verdraaiing ontstaat door vooroordelen van sociale aard, 

partijaanhorigheid, ras en milieu. Zo heeft kroniekschrijver Alpertus van Metz uit de 11
de

 eeuw geen 

goed woord over voor het optreden van de kooplieden van Tiel, die door hun winstbejag de regels 

van het kerkelijk recht overtreden. 

Sympathie-antipathie: bewuste verdraaiing ontstaat uit sympathie of antipathie tegenover een 

bepaalde doctrine. 

 

4.7.2. Opzettelijke en onopzettelijke getuigenissen 

 

Bij opzettelijke getuigenissen is er quasi altijd engagement mee gemoeid (of het nu gaat om 

memoires van Caesar of van de Britse oorlogspremier Winston Churchill), cf. supra de opmerkingen 

over egodocumenten. De onopzettelijke getuigenis kan onbewaakt en dus volkomen oprecht zijn. 

Frauduleuze gegevens in private kasboeken die in de tijd zelf niet voor de overheid of de controle 

bestemd waren, worden thans consulteerbaar, nu er geen praktische repercussie meer aan vastzit, 

maar nu de historici ook de fraude kunnen doorzien. 

 

4.7.3. Ontmaskering van de verdraaiing 

 

Historici moeten proberen de opinie, de dwang, de vooroordelen te deduceren uit de levensloop van 

de auteur van de bron waarvan ze de kritiek maken. Een hulpmiddel is het achterhalen van de steeds 

terugkerende tendens van afwijkingen in vergelijking met andere bronnen, met andere woorden: het 

blootleggen van de inconsequenties, want consequent liegen is uiterst moeilijk. Net als bij het 

ontmaskeren van een falsaris moet de bron op een onbewaakt moment betrapt worden. 

De toename en het moeilijk onder controle brengen van de veelheid aan informatie in de huidige 

samenleving kan een vloek maar ook een „zegen‟ zijn voor wie zoekt naar de veelzijdige „waarheid‟ 



achter de realiteit. Er is altijd wel ergens iemand met een numeriek foto- en/of filmtoestel die beelden 

op het internet kan plaatsen, zoals de foto‟s aantonen van de behandeling van Iraakse gevangen in de 

Abou Ghraib gevangenis in mei 2004 of nog de recente beelden van standrechtelijke executies van 

opposanten tegen het gezag van de Syrische president Bashar al Assad in 2011. Censuur opzetten is 

relatief eenvoudig, er een volgehouden inspanning van maken is heel wat moeilijker. 
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Deel III 
 

De historische bewijsvoering: 

van klassiek historisme naar 

interdisciplinariteit 
 
 
 
Na in de twee eerste delen de vraag te hebben gesteld wat bronnen zijn en hoe ze bewaard gebleven 

zijn en vervolgens hoe de kritiek van elke bron apart te maken, komen hier de problemen aan bod die 



opduiken van zodra de historicus verschillende bronnen, die hem over hetzelfde feit of reeks van 

feiten inlichten, gaat confronteren. Het gaat daarbij andermaal over een aantal klassieke observaties 

en recepten die reeds in de even klassieke handboeken van historische kritiek die vanaf het einde van 

de 19
de

 eeuw totstandkwamen, te vinden zijn. Maar ook om de soms totaal nieuwe oriëntaties waartoe 

historici zijn overgegaan, na confrontatie met andere wetenschappen, in de eerste plaats humane en 

sociale wetenschappen. Onvermijdelijk zal in dit deel een eerste reeks van historiografische 

overzichten aangetroffen worden. De ontwikkeling en groei van de historische methode laat zich nu 

eenmaal het best vaststellen aan de hand van overzichten van de historiografische productie waarvoor 

verschillende generaties van historici tekenden. De geschiedenis mag dan al een product zijn van 

wisselende modes en scholen, de individuele historicus/a blijft in deze wetenschap, gedragen door 

evenveel individuele verhalen, van zeer groot belang. Het individuele traject van enkele weerhouden 

historici/ae illustreert bovendien dat elke indeling in school of strekking doorgaans een willekeurige 

constructie post factum is. De lezer treft een korte biografische schets van deze trajecten aan in de 

kaderteksten. Zoals elke wetenschapsbeoefenaar doorloopt de historicus/a in zijn/haar individueel 

traject verschillende stadia en ondergaat hij/zij zeer verschillende invloeden; de historicus/a is met 

andere woorden ook een product dat door het verloop van de voor zijn/haar onderzoek essentiële 

dimensie, de tijd, getekend is. 

1. KRITISCHE JUXTAPOSITIE VAN DE 

BRONNEN 
 

 
1.1. Confrontatie van de getuigenissen: relativiteit van de 

formele regels,  
de casus Watergate 

 

De confrontatie van de diverse getuigenissen over één zelfde gebeurtenis gaat na welke bronnen van 

elkaar afhankelijk zijn. De ontlening kan de vorm aannemen van plagiaat, van parafrase, van allusie 

of van een citaat. De uiteindelijke confrontatie van de bronnen bestaat dus in het vergelijken van 

onafhankelijke bronnen, die komen van auteurs die los van elkaar observeerden en rapporteerden. 

Bernheim (1889) en Langlois-Seignobos (1898) formuleerden een reeks principes over het afwegen 

van de getuigenissen: 

1.  Indien de getuigenissen allemaal onderling overeenstemmen, nemen we aan dat het verhaalde feit 

bewezen is. 

2.  Niet de meerderheid van de getuigen haalt het, maar de versie die het best aan de kritieken 

weerstaat. 

3.  Een bron die betrouwbaar blijkt op plaatsen waar we haar via andere bronnen kunnen controleren, 

wordt verondersteld ook de werkelijkheid weer te geven op plaatsen waar we haar niet kunnen 

controleren. 

4.  Wanneer twee bronnen elkaar voor een bepaald feit tegenspreken, geven we de voorkeur aan de 

bron die de meeste waarborgen biedt of het meeste gezag bezit. 



5.  Getuigenissen hebben meer kans nauwkeurig te zijn, naarmate ze feiten betreffen die zeer 

algemeen bekend waren in de tijd zelf. 

6.  Indien twee getuigenissen, A en B, onafhankelijk van elkaar totstandgekomen, identiek zijn wordt 

de geloofwaardigheid van de ene verstevigd door de andere. 

7.  Bron B spreekt A tegen. Dan kunnen we ten hoogste beide meningen afwegen door hen te toetsen 

aan de algemene logica in het menselijk handelen. 

 

Charles Seignobos (1854-1942) en Victor Langlois (1863-1929) 

 

Deze twee Franse historici (contemporanist Seignobos en mediëvist Langlois) symboliseerden 

als auteurs van een klassiek handboek „historische kritiek‟ (de „introduction aux études 

historiques‟ eerste druk 1898, sindsdien ettelijke keren herdrukt en vertaald), de klassieke 

positivistische en historistische school. Als lesgever aan de Ecole des Chartes, stond Langlois 

voor het verheerlijken van de klassieke hulpwetenschappen (in de eerste plaats de paleografie 

en diplomatiek), terwijl Seignobos voor hij hoogleraar werd aan de Sorbonne zijn wijsheid in 

de jaren na de Franse nederlaag tegen Duitsland in 1870 uitgerekend bij de „erfvijand‟ is gaan 

halen. De Duitse wetenschap, en ook de geschiedwetenschap, had in de laatste decennia van 

de 19
de

 eeuw een terechte roem van superioriteit. Seignobos studeerde dan ook direct bij 

Leopold von Ranke in Berlijn. Ook hij poneerde het primaat van de politieke en institutionele 

geschiedschrijving, en wel als exponent van de links republikeins georiënteerde universiteit 

tijdens de Derde Republiek. Hij kreeg dan ook veel kritiek te slikken vanuit de hoek van de 

rechtse nationalisten. Seignobos heeft zoals de meeste intellectuelen van zijn tijd ook actief 

aan het dispuut rond de onterechte veroordeling van de Franse legerkapitein Dreyfus (die ook 

als Jood door het rechtse weldenkende Frankrijk werd geviseerd) deelgenomen, en wel 

degelijk als uitgesproken Dreyfusard.  

Ook na Wereldoorlog I zou Seignobos (en met hem Langlois) veel kritiek te slikken krijgen. 

Dit keer kwam deze uit de hoek van de vernieuwers van de Annales-school, in de eerste plaats 

Lucien Febvre. Het betrof ongezouten kritiek op het in de ogen van de Annales historici 

verstarde positivisme dat opklonk uit elke bladzijde van de tot bijbel verheven „introduction‟ 

van Langlois en Seignobos. Voor beide heren was de geschiedenis een verlengstuk van wat in 

de bronnen te slapen lag. Dit blijkt uit enkele citaten uit de „introdcution‟: „l‟histoire n‟est que 

la mise en oeuvre de documents‟ en vooral het vaak aangehaalde „pas de documents, pas 

d‟histoire‟ !  

Toch waren Langlois en Seignobos geen wereldvreemde geleerden, maar de exponenten van 

hun tijd: een periode waarin het historisch onderzoek een definitieve evolutie doormaakte van 

professionalisering en gedomineerd werd door archivarissen en universiteitsprofessoren. Als 

mandarijn en prof aan de Sorbonne, kneedde Seignobos de werkwijze en opvattingen van 

generaties Franse historici. Zijn visies waren onder meer heel nadrukkelijk aanwezig in de 

vele delen van het klassieke handboek voor Franse geschiedenis (genaamd naar de coördinator 

van de reeks, zijn collega aan de Sorbonne, Ernest Lavisse, 1842-1922) waarmee generaties 

Fransen in de geest van de patriottische derde Republiek zijn opgegroeid. 

 



 

Deze traditionele principes negeren echter een groot aantal problemen van bewijsvoering. 

 

Om de vermelde spelregels op hun praktische bruikbaarheid te toetsen, kunnen we de Watergate-

affaire uit 1972-1974 hanteren. Watergate is ondertussen zeer uitvoerig gedocumenteerd geworden, 

en zowat alle bronnen die in het verhaal van belang zijn, zijn ondertussen vrij beschikbaar en 

toegankelijk. In het voorjaar van 2005 is zelfs de tot dusverre anoniem gebleven tipgever van de twee 

onderzoeksjournalisten Woodward en Bernstein, de zogenaamde „deep throat‟ boven water gekomen. 

Het bleek Mark Felt, een FBI agent geweest te zijn. Bovendien is Watergate, tot en met in de 

benaming, een model geworden voor gelijkaardige situaties waarin „big government‟ poogt een greep 

te krijgen op de informatiestroom en uiteindelijk op het collectieve geheugen van een natie. Sindsdien 

heeft men naar analogie gesproken over „Irangate‟ wanneer het ging over de problemen van president 

Reagan om in de jaren 1986-87 de financiële transfers tussen het Iran van de ayatollahs en de 

contrarevolutionaire milities in Nicaragua uitgelegd te krijgen, of over „Monicagate‟ (of wat minder 

eerbiedig „zippergate‟) wanneer het ging over de politieke implicaties van de seksuele escapades van 

president Clinton met stagiaire Monica Lewinsky in het Witte Huis in 1996-98. De kracht van 

fictiefilms is van die aard dat wanneer men de naam Watergate oproept, velen daarbij eerder het 

beeld van het duo Robert Redford en Dustin Hoffman voor ogen krijgen dan dat van hoofdrolspeler 

Richard Nixon. De twee filmsterren vertolkten de rollen van de twee onderzoeksjournalisten van de 

Washington Post, Bob Woodward en Carl Bernstein, die een cruciale rol in de ontwikkeling van de 

Watergate-zaak hebben gespeeld, in de film All the president‟s men (film van Alan J. Pakula uit 

1976). In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2004 en met als 

achtergrond de mediamanipulatie op grote schaal die door de republikeinse administratie van G. W. 

Bush werd aan de dag gelegd, vroeg de New York Times zich (op 17 oktober 2004) openlijk af „will 

we need a new „all the president‟s men‟?' daarmee aangevend dat Watergate en alle associaties die 

het begrip oproept, nog steeds de standaardreferentie is om het op grote schaal manipuleren van de 

waarheid door de hoogste instanties van de VS te meten. 

 

 

Een kort rappel van de feiten: in juni 1972 werden vijf „loodgieters‟ (lees: inbrekers) op heterdaad 

betrapt in een flat, die door de Democratische Partij in het Watergate-gebouw te Washington D.C. 

was gehuurd met het oog op de presidentsverkiezingen van november 1972.  De zetelende 

republikeinse president Richard Nixon was kandidaat voor een tweede ambtstermijn. Bedoeling van 

de inbraak was documenten stelen en afluisterapparatuur herstellen. Door de onderzoeksjournalistiek 

van de Washington Post en de activiteit van een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat 

kwam geleidelijk de betrokkenheid van Nixon en zijn omgeving aan het licht. Aanvankelijk had 

Nixon gezworen van niets op de hoogte te zijn en was hij met een verpletterende meerderheid 

herverkozen geworden. Vanaf november 1972 komt stapsgewijs de waarheid aan het licht en in 

augustus 1974 komt dan, uiteindelijk, de smoking gun, het finale harde bewijs, boven water. Uit door 

het hoogste gerechtshof opgeëiste bandopnames uit Nixons bureau in het Witte Huis blijkt duidelijk 

dat de president reeds zes dagen voor de inbraak zelf alles mee had georganiseerd, tot en met de 

doofpotoperatie toe. Dit leidde tot het opstarten van de impeachment (d.i. afzettings-)procedure en tot 

het uiteindelijke aftreden van de president in augustus 1974. In het verloop van het 



demystificatieproces kunnen drie fasen worden onderscheiden: in de eerste, 17 juni ‟72 tot 25 juni 

‟73, ontkende Nixon elke voorkennis van een inbraakplan; in de tweede, vanaf 25 juni ‟73, beweert 

Nixons medewerker, John Dean, dat de president betrokken was en de doofpot organiseerde; in de 

derde, vanaf 13 juli ‟73 tot augustus ‟74, gaf Nixon stap voor stap zijn betrokkenheid toe, tot de 

climax van zijn aftreden. In dit proces zet de „strategie van de leugen‟ voortdurend de spelregels van 

Bernheim en van Langlois & Seignobos schaakmat. 

 

1.1.1. Mythe van de unanimiteit 

 

In de eerste fase van Watergate bevestigden alle getuigenissen de niet-betrokkenheid van Nixon. 

Achteraf weten we wat deze unanimiteit betekende: een collectieve en goed georganiseerde leugen, 

namelijk alle bronnen liegen in éénzelfde richting. Er is trouwens nog een tweede reden waarom zeer 

gelijkende getuigenissen ons niet noodzakelijk dicht bij de werkelijkheid brengen. Sterke gelijkenis 

kan het gevolg zijn van het feit dat bron B (de medewerkers van Nixon) haar kennis letterlijk aan 

bron A (Nixon) ontleende en dan is de bewijsvoering zwak. Maar ze kan ook het gevolg zijn van het 

feit dat de getuigen op hetzelfde ogenblik in dezelfde stad (Washington) dezelfde treffende feiten op 

totaal identieke wijze observeerden (cf. regel 6), onafhankelijk van elkaar, en dan staan we voor een 

sterke bewijsvoering (in de zin van regel 1). Het probleem is vaak dat we niet kunnen uitmaken of we 

voor situatie A of B staan. Dat was inderdaad het geval in fase 1 van Watergate. 

Bij onderzoek blijkt een der inbrekers, James McCord, de sleutel op zak te hebben van een naburige 

flat in het Watergate-gebouw. Bij onderzoek vindt de politie er pakken geld, Nixon-propaganda en 

het adresboekje van McCord met de vermelding „H.H., W.H.‟ te lezen als „Howard Hunt, White 

House‟, Hunt is een medewerker van een juridisch adviseur van Nixon en goed op de hoogte van het 

reilen en zeilen in het Witte Huis. Het spoor dat naar hem leidt is het eerste dat op mogelijke 

betrokkenheid in de hoogste kringen wijst. De band tussen McCord en Hunt bewijst nog niet dat 

Nixon betrokken is, alleen dat zijn medewerkers ongeoorloofde praktijken aan de dag leggen. De 

onderzoekscommissie van de senaat wil nu Nixons medewerkers aan de tand voelen. Wanneer deze 

de grond te heet voelen worden, vallen er „vrijwillige‟ ontslagen. Op 30 april 1973 bedankt Nixon in 

een televisietoespraak twee topmedewerkers, John Ehrlichman en H. Haldeman, maar minder 

uitvoerig een derde ontslagnemende adviseur, John Wesley Dean. 

 

1.1.2. De meerderheid krijgt ongelijk;  

woord tegen woord: een onoplosbare patstelling? 

 

Op 25 juni 1973 getuigt Dean voor de senaatscommissie. Hij is gefrustreerd omdat Nixon hem niet 

op dezelfde wijze als Ehrlichman en Haldeman heeft bedankt en zint op wraak. Dean stelt dat de 

president van de doofpotoperatie wist en ze mee heeft georganiseerd, alle andere Nixon-medewerkers 

ontkennen dit: één getuige tegen alle andere getuigen. Een schijnbaar onoplosbare situatie doet zich 

voor wanneer we over éénzelfde feit twee totaal tegenstrijdige versies bezitten, geformuleerd door 

twee even bevoegde getuigen. Voor de historicus lijken dit niet enkel frustrerende, maar tegelijk 

onbruikbare, gegevens. Dit is niet noodzakelijk zo: wanneer in fase drie een hard bewijs vrijkomt, 

wordt de impasse doorbroken. 



In de lijn van regel 2 haalt in fase twee van Watergate de meerderheid van de Nixon-getrouwen, die 

blijven ontkennen, het niet op de getuigenis van de alleenstaande Dean, die, zoals achteraf gebleken 

is, beter weerstaat aan de kritische toetsingen. Het is nochtans moeilijk regel 4 toe te passen, 

aangezien zowel Dean als de andere hem tegensprekende getuigen (minister van Justitie Mitchell en 

adviseur Ehrlichman) topmedewerkers van Nixon waren, allen even bevoegd en goed geïnformeerd. 

 

1.1.3. Hard bewijs 

 

In fase drie praat Witte Huis-medewerker Alexander Butterfield (een medewerker van Haldeman) bij 

een verhoor in de senaatscommissie op 13 en 16 juli 1973, waarvan de zittingen ondertussen in prime 

time live op tv gaan, zijn mond voorbij en onthult hij het bestaan van bandjes met opnamen van wat 

onder vier ogen in het Witte Huis besproken is tussen Nixon en zijn bezoekers. Aanvankelijk weigert 

de president deze bandjes ter beschikking te stellen van het onderzoek, nadien laat hij consultatie 

selectief toe. Ten slotte, onder druk van de pers en van de publieke opinie staat hij consultatie in 

algemene zin toe, nadat gebleken is dat de in eerste instantie vrijgegeven bandjes op cruciale plekken 

bewerkt zijn om bezwarende informatie te wissen. In de laatste fase wordt uit die bandjes het harde 

bewijs van zijn betrokkenheid geleverd. In deze fase wordt, zoals in regel 6, getuigenis A (Dean) 

bevestigd door de onafhankelijke getuigenis B (bandjes). Maar wat met regel 7? De contradicties 

waren totaal in fase twee, maar een toetsing aan de „algemene logica‟ leverde toen niets op omdat 

Nixon en zijn bondgenoten consequent logen in functie van hun belang, zoals pas wordt onthuld in 

fase drie. De opheffing, in fase drie, van de onoplosbare patstelling uit fase twee is het gevolg van het 

vrijkomen van een kroongetuige (de bandjes). 

Op 27 juli 1974 had het Amerikaanse congres bij meerderheid aanvaard een impeachment-procedure 

tegen Nixon op te starten. Op 5 augustus overhandigde Nixon dan ook noodgedwongen de omstreden 

banden. Vooral de inhoud van de tape waarop het gesprek tussen Nixon en Haldeman van 23 juni 

1972, zes dagen na de Watergate-inbraak geregistreerd stond, was bezwarend en leverde de „smoking 

gun‟ op. Nixon komt eruit naar voren als de inspirator van een doofpotoperatie waarin het argument 

wordt gebruikt dat het „nationaal belang‟ in gevaar zou zijn en instanties als CIA en FBI mee in bad 

worden genomen. Op 9 augustus 1974 houdt Nixon de eer aan zichzelf en treedt hij af als president. 

 

De jongste variant van ‟hard bewijs‟ lijkt de DNA-analyse te worden, evenals de definitieve 

ontrafeling van de genetische code door het Human Genome Project bekendgemaakt in juni 2000. 

Het vertrouwen in deze nieuwe ‟positivistische‟ bewijsvoering is zeer groot. Eerlang zal blijken of de 

rechterlijke en politieke wereld de bewijskracht van DNA-testen voor ter dood veroordeelden, die 

wachten op executie, hoger zal inschatten dan de tot dan toe gehanteerde ‟bewijzen‟, waarbij steevast 

naast ‟heterdaad‟-observaties en -filmopnamen, ook zeer kwetsbare ooggetuigenissen en vermoedens 

werden gebruikt. Een onderzoek van G. Wells (Univ. of Iowa) voor de Amerikaanse National 

Science Foundation uit 1997 bracht aan het licht dat van de 28 Amerikanen die in 1996 vrijkwamen 

nadat DNA-testen hun onschuld had bewezen, er 24 in de cel waren beland op basis van kennelijk 

onbetrouwbare ‟herkenning‟ in een rij mensen of in een reeks foto‟s. Deze ooggetuigen hebben zich 

blijkbaar vergist door falend geheugen of allerlei vooroordelen. Dit laatste zou dan weer de statistisch 



onwaarschijnlijke overrepresentatie van allerlei minderheidsgroepen zoals kleurlingen, hispano‟s enz. 

in de ‟death row‟ verklaren. 

 

 

1.2. Redeneringen in het positieve 
 

1.2.1. Analogische inductie 

 

De analogische inductie verhelpt een hiaat in de informatie door vergelijking met bronnen over 

analoge feiten die explicieter zijn. Ze steunt op de overtuiging dat de mens in analoge 

omstandigheden op identieke wijze reageert. Hier past enige nuance. 

In de Watergate-zaak werden de onderzoeksjournalisten Woodward en Bernstein, die ook op 

ogenblikken waarop alle bevoegde bronnen de Nixon-these onderschreven de kritische ingesteldheid 

hebben in ere gehouden, op een bepaald ogenblik getroffen door de analogie met de zaak van de 

zogenaamde „Pentagonpapers‟. In de jaren 1969-1971 had journalist en oud defensiemederwerker 

Daniel Ellsberg uit het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, geheime dossiers over de 

Vietnamoorlog buiten gesmokkeld. In 1971 had hij ze via de New York Times publiek gemaakt, wat 

tot een van de meest ophefmakende persprocessen in de VS heeft geleid. Op het proces tegen 

Ellsberg in mei 1973, in volle Watergate-agitatie, blijkt dat in september 1971 bij Ellsbergs 

psychiater en bij Ellsberg zelf was ingebroken door dezelfde inbrekers als in Watergate, met de 

bedoeling de geloofwaardigheid van Ellsberg te ondermijnen door bezwarende elementen over hem 

aan het licht te brengen. Bovendien was toen ook Nixons topmedewerker Ehrlichman tot en met 

betrokken bij het hele opzet. Daniel Ellsberg is ook sterk geëngageerd gebleven in de anti-

oorlogsbeweging, wanneer in 2003 de oorlog tegen Irak werd voorbereid en opgestart. Hij steunt ook 

de Amerikaanse soldaat Bradley Manning die via de site van Wikileaks van Julian Assange geheime 

documenten en videobeelden over militaire wreedheden in Irak en Afganistan had gelekt. Bij een 

protest voor de gevangenis waar Manning op zijn proces wacht, is de relatief bejaarde Ellsberg, 

ondertussen een internationaal gevierd mensenrechtenactivist, nog in maart 2011 gearresteerd. 

1.2.2. Redenering met hypothesen 

 

Cl. Bernard stelde in 1865 een eenvoudig model voor van redenering in vier fasen: observatie, 

hypothese, analyse van de consequenties van de hypothese, verificatie van die hypothese met andere 

feiten. Voor de historicus bestaat de observatie in de analyse en kritiek van de bronnen. De hypothese 

is een poging tot verklaring: het zich inbeelden van een tot dan toe niet opgemerkt verband tussen een 

aantal waargenomen feiten. 

De vooruitgang verloopt dialectisch. Om een probleem op te lossen mobiliseert men een aantal 

bronnen, maar de lectuur van die bronnen roept vragen op die het oorspronkelijke probleem 

vervormen en anders kleuren. De kunst is wel hypothesen en verklaringen te formuleren, die achteraf 

door de feiten en door onderzoek bevestigd worden. Het begint veelal met intuïtie, met ervaring met 

een sector of periode, met zin voor synthese. Het toetsen van de hypothese is echter opnieuw taai 



vakwerk. Het eist de bereidheid en openheid van geest om 19 van de 20 gemaakte veronderstellingen 

te laten vallen indien de confrontatie met nieuwe feiten negatief uitvalt. 

David Protess, hoogleraar onderzoeksjournalistiek aan de Medill University van Chicago, geeft sinds 

jaren zijn studenten als eindwerk het natrekken van door justitie afgehandelde moordzaken, ter 

toetsing van aard en kwaliteit van de werkmethodes der onderzoeksrechters, onder het motto ‟geloof 

nooit zomaar een gerechtelijke waarheid‟. De vele enquêtes leidden tot de onthutsende vaststelling 

dat na korte tijd de politiemensen één hypothese vooropstellen, en daarop slechts heel zelden nog 

terugkomen, wat ze ook mogen vinden. In bijna alle dossiers vonden de studenten slechts één enkele 

hypothese geformuleerd. Het volstond er een tweede en derde te bedenken, om de feiten en de 

schuldvraag in een nieuw daglicht te kunnen plaatsen. En door dit te doen konden Protess‟ studenten 

in februari 1999 in hun eindtaak nog maar eens het bewijs leveren van de onschuld van Anthony 

Porter, al 16 jaar in de cel, net toen die bovenaan de lijst van ‟death row‟ stond. Ze hadden opgemerkt 

dat de enige (!) kroongetuige ten laste van Porter had gezien hoe de moordenaar met zijn linkerhand 

vuurde, terwijl Porter rechtshandig was. De onderzoeksrechter had dit detail (een typisch oorlelletje 

van Morelli, of een mooie Ginzburg-index) niet opgemerkt, en dus een cruciale hypothese laten 

liggen. De bevindingen waren van die aard dat de echte dader van de Porter ten laste gelegde moord 

kon worden geïdentificeerd en gearresteerd, en Porter kon vrijuit gaan. Het is geen toeval dat de 

analyse van gerechtszaken (in verleden maar ook in zijn eigen tijd) zo hoog staan op de 

onderzoeksagenda van een geëngageerd historicus als Carlo Ginzburg, vader van de „micro-storia‟. 

Op dit concrete terrein is het werken met hypotheses en falsificaties cruciaal en voor de hand liggend. 

Deze sprongen en flitsen van de geest zijn voor historici net zo moeilijk als voor chemici en 

uitvinders. Appels vielen al eeuwen van de bomen vooraleer Isaac Newton in de 17
de

 eeuw dit 

fenomeen toeschreef aan de aantrekkingskracht door de aarde. Het mechanisme van het denken bij 

wetenschappers en uitvinders is vrij ondoorgrondelijk. Een nieuwe „ontdekking‟ komt op een 

zogenaamd geschikt moment, wanneer de context ‟rijp‟ is. 

 

1.2.3. Falsificatietechniek 

 

Heel wat historici (en wetenschapsfilosofen) stellen dat een oorzakelijke verklaring van een voorval 

veronderstelt dat men niet enkel steunt op een aantal vastgestelde feiten maar ook op universele 

wetten en gedragsmechanismen, ontleend aan de psychologie. Het deduceren vanuit een 

vooropgestelde „wet‟ of hypothese geeft de onderzoeker een zalig gevoel van zekerheid, telkens hij 

een casus vindt die de thesis bevestigt. Toch knaagt onzekerheid. De filosoof Karl Popper twijfelde 

terecht aan de universele geldigheid van deze „wetten‟ omdat we slechts een beperkt aantal gevallen 

kunnen observeren. Er is dus geen echte kans tot verificatie. Daarom zijn falsificaties, „pogingen tot 

weerlegging‟, nuttig. Ze leiden tot verisimilitudo of veriproximitas, een benadering van de 

werkelijkheid. Ook de socioloog Max Weber (cf. infra) werkt met een dergelijke benaderende 

causaliteit, die hij causale adequaatheid noemt.  

In de praktijk werken we natuurlijk ook met inductie om tot hypothesen te komen. Kan de historicus 

overigens anders te werk gaan, aangezien hij gedwongen vertrekt uit een veelheid van feiten die na 

kritische toetsing van de bronnen vastgesteld zijn? Bij inductie observeren we zoveel mogelijk 

gevallen en leiden daaruit een algemene these af, waarop we dan de falsificatie loslaten. Indien de 



onderzoeksrechter van Chicago, in bovenstaande casus van de ter dood veroordeelde Anthony Porter 

eventjes de falsificatie-techniek had gehanteerd (het punt van de rechtshandigheid vermeld door 

kroongetuige), had hij de verdachte al jaren buiten verdenking moeten stellen. 

Het is niet onaardig de bovenstaande werkwijze te illustreren met de bekende creaties van Arthur 

Conan Doyle. Diens literaire personage, Sherlock Holmes, hanteert de abductie. Dit betekent eerst 

een regel raden en die vervolgens verifiëren. Holmes gebruikt daartoe de techniek van het falsifiëren 

en pas daarna van de deductie. Bij wijze van taakverdeling (en als literair procédé) ontdubbelde 

Conan Doyle zijn detective, en ontwierp een tweede figuur, dokter Watson, assistent van Holmes, en 

medicus net als Doyle zelf, net als die andere speurneuzen naar de semiotiek van het onderbewuste, 

Freud en Morelli. Watson moet als incarnatie van het gezonde verstand de briljante hypothesen van 

Holmes toetsen. Dit voorbeeld uit de fictieliteratuur wijst erop hoe sterk aan het einde van de 19
de

 

eeuw, toen Doyle, Freud en Morelli aan het werk waren, het geloof in de kenbaarheid der dingen was. 

Via experiment en intellectuele inspanning konden alle problemen worden aangepakt. De medische 

wetenschap die toen grote vooruitgang maakte, levert niet toevallig het kader waarin dit 

wetenschappelijk optimisme wordt gesitueerd. Een hedendaagse variant lijkt wel het optimisme 

waarmee de genetische analyse van het DNA wordt aangewend. In het voorjaar van 2000 werd aldus 

een (voorlopig) einde gesteld aan een eeuwenoude controverse over de afstamming van de in 1793 

terechtgestelde Franse koning Lodewijk XVI. Het kind dat op 12 juni 1795 in een revolutionaire 

gevangenis overleed, bleek na vergelijking door KUL-medicus Cassiman, van het DNA (het hart van 

het kind bleef als een reliek bewaard) met DNA aanwezig in een bewaarde haarlok van de koningin 

Marie-Antoinette wel degelijk de erfopvolger die als Lodewijk XVII de geschiedenis had moeten 

ingaan. Het onderzoek is vernietigend voor de aanspraken van de vele ‟valse‟ Lodewijks die zich in 

de loop der tijden hadden aangemeld en waarvan sommigen, zoals de gewezen Duitse uurwerkmaker 

Wilhelm Naundorff op enige erkenning hadden kunnen rekenen.  

 

 

 

1.2.4. Waarschijnlijkheidsredenering 

 

Wanneer we voor twee hypothesen A en B staan over feiten uit 1900, die allebei een aantal 

argumenten voor en een aantal tegen zich hebben, dan kan de analogie-redenering uitkomst bieden. 

We zoeken namelijk in het verleden een context uit bijvoorbeeld 1200 waarin de hypothesen A en B 

eveneens mogelijk waren, maar waarbij hypothese A succesvoller blijkt te zijn dan hypothese B. 

Vervolgens gaan we de succescurve na die hypothese A doormaakt tussen 1200 en 1900. Indien 

immers de hypothese A een stijgende lijn van succes vertoont, wordt ze waarschijnlijker. Dan zullen 

er meer argumenten moeten worden gevonden om ze te weerleggen dan om ze te bewijzen. G. 

Blainey heeft in zijn The Causes of War, in 1973, vastgesteld dat Turkije en Rusland tussen 1678 en 

1878 tien oorlogen voerden, zonder beslissende overwinnaar. Zijn hypothese was dat dit kwam omdat 

ze het militair potentieel van de tegenstander verkeerd inschatten en ze dus telkens weer een conflict 

waagden. Pas toen in 1878 Rusland beslissend won, werd de machtshiërarchie duidelijk en volgde er 

geen oorlog meer, tenzij als onderdeel van algemene conflicten, zoals W.O. I. De validiteit van 

Blaineys these vloeit voort uit haar succescurve in analoge casussen. Inderdaad blijkt in W.O. I dat 



verkeerde informatie over de Duitse vloot de Engelse strategie fout determineerde, en de oorlog 

nodeloos lang heeft laten duren. Bij twee hypothesen berust de volle bewijslast op wie in vergelijking 

met analoge gevallen minder succesvol bleek. 

 

1.2.5. Tegenfeitelijke redering (counterfactual reasoning) 

 

Verwant aan de waarschijnlijkheidsredenering is de tegenfeitelijke redenering, ze formuleert een 

theoretisch antwoord op de vraag „Wat, indien…?‟ Het is niet eenvoudig om adequate tegenfeitelijke 

redeneringen op te stellen omdat ze uiteraard uitgaan van een gang van zaken die zich in de realiteit 

niet heeft voorgedaan, maar die mogelijk ware geweest. Het nut van deze redenering bestaat erin om 

de relatieve belangrijkheid van de feiten die wel hebben plaats gevonden beter in te schatten. 

Eventueel ook om de impact van een persoon, van een gebeurtenis, een situatie beter in een bepaalde 

context te kunnen situeren. 

De Britse historicus Geoffrey Barraclough onderzocht in 1967 de mogelijke impact van een gespierde 

militaire reactie van Engeland en Frankrijk in 1936 tegen de militarisering door nazi-Duitsland van 

het Rijnland, wat inging tegen de bepalingen van het vredesverdrag van Versailles uit 1919. 

Achterliggende idee is uiteraard dat een dergelijk optreden het uitbreken van WO II in het slechtste 

geval had kunnen vertragen, in het beste geval verhinderen. Conclusie van het onderzoek was dat het 

ontbreken van een krachtige reactie vanwege de geallieerden zeker niet de hoofdoorzaak was van het 

niet afremmen van de Duitse expansiedrang. Integendeel zelfs: een krachtdadige reactie had 

vermoedelijk de nationale trots binnen Duitsland nog meer opgezweept en de aanhang van Hitler 

vergroot. Dergelijke redeneringen zijn uiteraard moeilijk en enkel door historici die zeer goed met de 

periode en problematiek vertrouwd zijn uit te voeren. Hun belangrijkste bijdrage bestaat erin dat ze 

toelaten om de oorzaken van een bepaald feit beter in het licht te plaatsen en om de 

verantwoordelijkheid van historische actoren bij het foutief of correct inschatten van gebeurtenissen 

preciezer aan te geven. 

 

 

1.3. Redeneringen in het negatieve:  
het zwijgen van de bron 

 

Uit het zwijgen der bron, het zogenaamde argumentum ex silentio, kan de historicus ook conclusies 

trekken. Indien een bepaald feit wordt vermeld door een aantal getuigen/bronnen, maar niet vermeld 

door een aantal andere, doet zich een opmerkelijk „zwijgen‟ bij deze tweede groep van bronnen voor. 

In dergelijk geval kunnen we vermoeden dat het zwijgen opzettelijk is, en dat er een motief is voor 

het zwijgen. Het opsporen van de achtergrond van deze feiten kan onthullend zijn voor de motieven 

en de strekking van de zwijgende bron. 

Er zijn uiteraard voorwaarden verbonden aan het hanteren van het argumentum ex silentio. Het is 

slechts geldig indien de zwijgende auteur in staat was het feit te kennen, indien hij de intentie had alle 

elementen op te sommen uit de klasse van de gebeurtenissen waartoe het verzwegen feit behoort, en 

indien hij niet materieel of moreel zo geremd was dat hij het niet kon meedelen. 



Een minder overtuigende toepassing van het argumentum ex silentio doet zich voor bij de totale 

afwezigheid van informatie en documenten rond een feit, waarvan we vermoeden dat het wel degelijk 

gebeurd is. In deze situatie redeneert men dat de vermoede feiten in de denkwereld, in de algemeen 

logische context, voor het politiek of ideologisch engagement van de besproken auteur zo essentieel 

waren dat ze hadden moeten worden vermeld indien ze ook werkelijk zouden zijn gebeurd. Langlois 

en Seignobos stellen dat hoe groter de kans is dat de documenten verloren gingen, hoe kleiner de 

waarschijnlijkheid is die men aan het argumentum ex silentio mag toekennen. Het argument is dus 

zwakker voor de Middeleeuwen dan voor de 19
de

 eeuw. Deze stelling is juist maar vergt op haar beurt 

een restrictie, aangezien precies middeleeuwse handschriften eeuwenlang vlijtig werden gekopieerd, 

terwijl men dat voor documenten uit latere periodes veel minder deed. Anderzijds gebruikte men in 

de 8
ste

-10
de

 eeuw perkament vaak een tweede keer, na de oorspronkelijke tekst uitgekrabd te hebben 

(palimpsest) zodat essentiële bronnen verloren gingen. De overlevingskans van de documenten is dus 

een grillig gegeven (cf. supra: waarom gingen bronnen verloren?). 

 

Een andere restrictie is dat vele gebeurtenissen die zeker plaatsvonden nooit werden opgetekend 

omdat de auteurs ze te evident of niet relevant vonden. Omgekeerd is het onzin te menen dat alle 

opgetekende feiten ook geobserveerd werden door auteurs, erger nog, dat ze alle gebeurd zouden zijn. 

Het argumentum dient verder nog met veel voorbehoud te worden toegepast omdat het zwijgen schijn 

kan zijn, met name door een imperfecte teksttraditie, namelijk een toevallige of bewust 

geprovoceerde verdwijning van een deel van de bron. 

 

Het ontmaskeren van het „zwijgen‟ vergt vaak een aangepaste techniek. Wanneer in de reeds 

vermelde derde fase van Watergate president Nixon „integrale‟ transcripties van zijn bandjes 

bezorgde, leerde de contentanalysis dat de „tekstuitgever‟ op 1075 plaatsen Nixons stem niet kon 

ontcijferen, en dat dit in 595 gevallen het geval was voor woorden van nochtans 11 verschillende 

gesprekspartners. De wanverhouding was onthullend voor het selectief „zwijgen‟ van de bron, beter 

gezegd voor het selectief censureren. Toen later de senaat de bandjes zelf in handen kreeg, bleken ze 

inderdaad selectief te zijn verknipt. Dat werd bewezen door audiotechnische tests, en wel op basis 

van de ritmestoornissen in de frequentiecurve van de ruis die op de gepremagnetiseerde band 

aanwezig is, wat wees op het verknippen ervan en dus op een poging tot censureren. 

 

2. DE FEITEN: BOUWSTOFFEN VOOR DE 

HISTORICUS 
 

 

2.1. Zijn feiten eenmalig of recurrent? 
 

Theoretisch is de opvatting dat historische gebeurtenissen uniek en eenmalig zijn, onweerlegbaar. In 

Duitsland kan in 2011 geen Hitler op dezelfde wijze aan de macht komen als in 1933. Het is 

inderdaad ook zo dat vanuit éénzelfde uitgangssituatie, zoals een door de Sovjet-Unie gecontroleerd 

en (ogenschijnlijk) monolithisch Oostblok vóór 1989, geheel verschillende evoluties naar een nieuwe 



situatie hebben geleid in de voormalige DDR, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Roemenië. De 

ene revolutie was fluweel, de andere net niet. Analoog verloopt de Arabische lente in verschillende 

landen van Noord-Afrika en van het Nabije Oosten in 2011 grondig anders, cf. het verloop van de 

gebeurtenissen in Tunesië, Egypte, Libië en Syrië. Toch is ook hier vaak de uitgangspositie zeer 

gelijkend: een jarenlange dictatoriale overheersing door een op verrijking uitzijnde politieke clique, 

net als de randvoorwaarden voor het in opstand komen, een uitzichtloze (jeugd)werkloosheid, 

religieuze radicalisatie enzoverder. De confrontatie van deze revoluties brengt precies het specifieke 

van elk van hen aan het licht. 

Daar staat de opvatting tegenover dat, wanneer men maar bereid is abstractie te maken van 

bijkomstigheden, situaties zich in zulke mate gelijkaardig herhalen, dat men van recurrentie kan 

gewagen. Pas wanneer men ontdekt hoe de mens in analoge situaties op analoge wijze reageert op 

dezelfde uitdagingen, kan men denken aan veralgemening en aan relatieve voorspelbaarheid van het 

gedrag zodat de geschiedwetenschap uitstijgt boven het louter descriptieve en zich „verheft‟ tot een 

min of meer verklarende gedragswetenschap. 

Als een historicus zich zou beperken tot het louter vaststellen van eenmalige feiten, dan zou een 

gebeurtenis als de opstand van de Luddieten, die in het begin van de 19
de

 eeuw de nieuw ingevoerde 

machines in Engelands industrie verantwoordelijk achtten voor elk denkbaar onheil en ze dan ook op 

grote schaal vernielden, onbegrijpelijk blijven, zoals de opstand trouwens was voor de tijdgenoten. 

Pas als de historicus van nu, vertrouwd met de ecologische beweging en met de Club van Rome 

(1972), met de andersglobalistenbeweging en Attac, de gebeurtenis van toen op de lange lijn van een 

protest tegen de onbeperkte economische groei plaatst, krijgt dit feit kleur en betekenis. 

De Gentse historicus en politicoloog Helmut Gaus trekt op een nog meer uitgesproken wijze op zoek 

naar recurrenties, langs de weg die een ander Gents historicus, Jan Dhondt reeds in 1971 aanwees. 

Met een vergelijkende studie van het voorkomen in de meeste Europese landen van extreem rechtse 

politieke bewegingen als vertrekpunt, haalt Gaus enkele gemeenschappelijke karaktertrekken van 

deze partijen naar voren: irrationalisme, gewelddadigheid, extreem nationalisme, het leidersbeginsel, 

totalitair karakter van de beweging. Samen genomen omschrijft hij ze als het „autoritair syndroom‟. 

Dit laatste was reeds als een psychologisch-medische diagnose beschreven in de jaren 30 van de 20
ste

 

eeuw door auteurs als Sigmund Freud, Wilhelm Reich en Johan Huizinga als een collectieve 

psychologische attitude gekenmerkt door regressie (puerilisme of onvolwassenheid bij Huizinga).  

Gaus legt een verband tussen de opstoten van dit autoritaire syndroom in de meeste westerse landen 

vanaf 1789 en de dieptefase in de Kondratieff-cycli (economische cycli van lange duur die zich over 

50 tot 60 jaar uitstrekken en die voor tijdgenoten onopgemerkt blijven, cf. infra). Vanuit dit verband 

wordt het afwegen van de impact en het nut van de mogelijke strategieën waarmee democratische 

regimes met extreem-rechts omgaan mogelijk. Naast economische cycli poneert hij aldus het 

voorkomen van politieke cycli. 

 

 

2.2. Grote en banale feiten en hun 
kenbaarheid 

 



Er zijn vooreerst verschillende soorten feiten en de diepgang waarmee ze kenbaar zijn verschilt 

grondig. 

Voor het positivisme van de 19
de

 eeuw stelde het probleem waar-vals zich enkel voor het domein van 

harde en relatief eenvoudige feiten die nu eenmaal gebeurd zijn of niet gebeurd zijn. Zelfs op dit vlak 

van het eenvoudig-evenementiële zijn er nog gradaties van zekerheid. De eenvoudige materiële 

waarheid, beperkt zich tot het vaststellen van feiten. Bijvoorbeeld: de transporten van joden naar de 

nazi-vernietigingskampen, een eenvoudig vast te stellen feit, er zijn zelfs gedetailleerde 

transportlijsten met namen van de op transport geplaatsten (met onder meer Anne Frank) voorhanden. 

Al meer omstreden is een tweede soort van waarheid gekoppeld aan eenvoudig-evenementiële feiten: 

die van de statistische waarheid. De voortdurende discussie met negationisten over dezelfde 

holocaust, meer bepaald het bepalen van het exacte aantal slachtoffers illustreert dit. Zelfs indien men 

alle archivalia mobiliseert, blijft de zekerheid onvolmaakt door tal van factoren zoals gebrekkige of 

deels vernietigde registratie. Nog problematischer is een derde variant: die van de psychologische en 

de emotionele waarheid, die peilt naar de intenties en belevingswereld van de historische acteurs: hoe 

hebben daders en slachtoffers het leven in de vernietigingskampen verwerkt? De historische „acteur‟ 

kan vele motieven hebben gehad, en wat wordt opgegeven, verbergt vaak het werkelijke motief. 

Meestal kan de onderzoeker verscheidene plausibele verklaringen voorstellen. 

Bij het algemeen-evenementiële liggen de zaken nog moeilijker: wat deed in 1939 Wereldoorlog II 

uitbarsten? Hierbij is het probleem dat de onderzoekers zeer uiteenlopend gewicht toekennen aan 

ideologische, militaire, economische, sociale en politieke factoren. En wie bepaalt voor hoeveel 

procent de ene en de andere factor gespeeld heeft? 

Ten slotte is er de andersoortige zekerheid voor het niet-evenementiële: de visie op het leven in een 

Italiaanse stad ten tijde van het fascisme die een auteur als Giorgio Bassani (1916-2000) in zijn 

verzamelde novellen en romans „il romanzo di Ferrara‟ ontwikkelt, refereert uiteraard naar een stuk 

waarheid (de stad die het decor vormt is echt Ferrara, de families die in de roman ten tonele worden 

gevoerd hebben echt in die stad geleefd), maar is tezelfdertijd en in de eerste plaats ook fictie, een 

neerslag van een ideologische of artistieke realiteit, in elk geval van de allerpersoonlijkste ‟waarheid‟ 

van Bassani. In die zin is ze dus niet voor discussie vatbaar, al vult de visie van de auteur aan wat de 

onderzoeker op basis van archivalia over het dagelijks leven in Ferrara in de jaren 20 tot en met 40 

van de 20
ste

 eeuw weet. 

 

In de meeste historische werken van de 19
de

 eeuw was slechts plaats voor de „grote‟ politieke 

gebeurtenissen, die „het aanschijn van de wereld veranderen‟. Een invalshoek die lange tijd dominant 

is gebleven. Een Franse reeks studies door professionele historici die recente bevindingen van de 

geschiedwetenschap voor een breder publiek toegankelijk wilden maken, droeg bij haar lancering in 

de jaren 60-70 als titel nog „les trente journées qui ont fait la France‟. Het ging dan ook om 

veldslagen zoals deze bij het Noord-Franse Bouvines in 1214 („Le dimanche de Bouvines‟ door 

Georges Duby uit 1973). Een confrontatie waarin de Franse koning Filips II August een belangrijke 

Europese coalitie tegen Frankrijk versloeg en zodoende mee de basis heeft gelegd voor een 

verdergaande uitbouw van een centrale Franse staat. Men doet vaak smalend over deze „histoire-

batailles‟, geschiedenis die zich beperkt tot het verhaal van politieke en militaire dominantie. Maar 

ook op dit domein van de militaire geschiedenis, bij uitstek het werkterrein van de positivistische 

school, blijft een kritische ingesteldheid aangewezen. In 2004 bestudeerde een groep historici, 



literatuurhistorici, culturele onderzoekers van allerlei slag onder leiding van de Franse mediëvist 

Nicolas Offenstadt een in de Franse geschiedschrijving zeer gereputeerde veldslag uit de Eerste 

Wereldoorlog; de slag bij de „Chemin des Dames‟ (ten zuiden van de stad Laon) uit 1917. Een 

hedendaagse benadering van een dergelijk gebeuren leert dat alleen al de afzondering van een reeks 

militaire feiten als aparte veldslag problematisch is. Afhankelijk van de gekozen termini en van het 

bestreken terrein wordt de voorstelling sterk ideologisch geladen. Koppelt men bijvoorbeeld een 

aantal bijkomende confrontaties aan het grote offensief waarmee deze „slag‟ in verband wordt 

gebracht, dan wordt een nederlaag plots een overwinning. Maar de verschillende benaderingen van de 

meest verscheiden aspecten illustreren perfect hoe een reeks gebeurtenissen samengenomen als een 

groot feit – de slag bij de „Chemin des Dames‟ – de verschillende soorten aan feiten gekoppelde 

waarheden (evident de algemeen evenementiële waarheid, maar ook alle categorieën van eenvoudig-

evenementieel, tot zelfs de niet-evenementiële waarheid in literatuur en kunst) aan bod laten komen. 

De successen van het 19
de

-eeuwse kapitalisme verklaren de belangstelling, rond 1900, voor de 

geschiedenis van de ‟grote‟ industrieën en handelsvennootschappen in het verleden. Na 1945, toen de 

moderne sociale welvaartsstaat (naar Scandinavisch model) doorbrak, groeide bij de historici de 

interesse voor de sociale fenomenen (de armoede, de marginalen, het kind, de weduwe), voor sociaal-

economische kortsluitingen (liggen naast ideologische overwegingen ook niet de schommelingen van 

de prijs van graan en brood aan de basis van revoluties, zoals in 1789?) en voor mentaliteiten 

(waarom isoleert een samenleving haar ouderen en geesteszieken buiten de gezinsstructuur?). Wat 

later, onder invloed ook van het (neo-)marxisme eisen ze nadrukkelijk aandacht op voor de „kleine 

man‟, die im Dunkeln, zoals Berthold Brecht (1898-1956) ze omschreven had, voor hun zogeheten 

„banale‟ handelingen en voor hun sociale codes. Het is onthullend dat toen in 1939 Norbert Elias zijn 

boek over omvangsvormen in het Ancien Régime (Über den Prozess der Zivilisation) publiceerde, dit 

nauwelijks weerklank vond, en dat het pas na 1968 echt impact kreeg. 

 

 

Norbert Elias (1897-1990) 

 

Duitse socioloog, uit de school van Karl Mannheim, verbonden aan de universiteiten van 

Heidelberg en Frankfurt, met heel sterke historische interesse, in de lijn van Max Weber. Zijn 

habilitation „Der Höfische Mensch‟ werd in 1932-33 voorgelegd, ze handelde over de 

onderlinge betrokkenheid van koning en adellijke elite in het absolutistische Frankrijk van het 

Ancien Régime. Door de Nazi machtsovername was de van Joodse afkomst zijnde Elias 

verplicht te emigreren in 1933 naar Frankrijk, nadien naar Engeland. Zijn magnum opus „Über 

den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen‟ werd 

voor het eerst in 1939 in Basel uitgegeven, maar bleef decennia lang  „onopgemerkt‟. Pas in de 

late jaren 60 en de jaren 70 werd het een toonaangevend werk, de stelling dat er een verband 

bestaat tussen de ontwikkeling van staatsmacht en individueel aangestuurd gedrag (waarbij 

externe dwang geleidelijk aan „omgezet‟ wordt in zelfregulerend gedrag) staat centraal. Sinds 

Elias zijn begrippen als „civilisatieproces‟, „geweldsmonopolie‟, „fiscaal monopolie‟, 

„staatsvorming‟ gemeengoed geworden in sociaal en historisch onderzoek. Elias doceerde 

vanaf 1954 achtereenvolgens in Leicester, Ghana, Münster en op vele andere plekken als 

gasthoogleraar.  



De invloed van Elias, ook al bestaat over het „civilisatieproces‟ als alomvattend concept al 

lang geen eensgezindheid meer, is zeer groot geweest op de mentaliteitsgeschiedenis en de 

nieuwe cultuurgeschiedenis vanaf de jaren 70 van de 20
ste

 eeuw, hij duurt nog steeds voort. 

 

Lit.: zie overvloedige verwijzingen op http://www.norberteliasfoundation.nl/ 

 

 

Een bad nemen wijzigt de loop van de geschiedenis stellig niet, en toch zouden we graag vernemen 

of in de 15
de

 eeuw 20%, 80% of 90% van de mensen, en in welke sociale milieus, wekelijks een bad 

namen. Het gaat hier om een zogenoemde „archeologie‟ van de meest eenvoudige, maar nochtans erg 

complexe handelingen, dwingend en instinctief, zoals eten, hoesten, slapen, enz. Het alledaagse (la 

quotidienneté) is voor de historicus vaak een moeilijk te vatten begrip door de paradox van zijn 

geringe herkenbaarheid. Het alledaagse is slechts waarneembaar op „afstand‟ in de tijd, in de ruimte, 

of vanuit een afwijkend milieu. Verder is het alledaagse ook een determinerend gegeven; het is 

tiranniek, we ontsnappen er niet aan. Op zichzelf is het banale schakeltje niet belangrijk, maar de 

regelmatige terugkeer van de banale schakeltjes is dat wel. In 2009 publiceerde de Franse historica 

Michelle Perrot, een pionier inzake de vrouwengeschiedenis een „histoire de chambres‟ waarin de 

slaapkamer en hoe die georganiseerd was, wat er al dan niet te beleven viel, hoe ze was ingericht enz. 

centraal stond.  

Het dagelijkse was voor de tijdgenoot vaak niet spectaculair genoeg om een plaats in de bronnen te 

verwerven. Komt het er dan toch in, dan merkt de historicus het vaak niet op, tenzij hij kijkt met de 

verwonderde ogen van het kind, dat zich nog over alles verbaast: het verleden is als een vreemd land. 

We moeten ons ook realiseren dat „alledaagsheid‟ een relatief begrip is, en dat de opstapeling van 

wreedheden tot bagatellisering ervan kan leiden. Voor de nazi Adolf Eichmann waren de konvooien 

van gedeporteerde joden een banaal logistiek en boekhoudkundig probleem, zoals hij onder meer liet 

uitschijnen op zijn proces in Jeruzalem in 1961. In haar kritisch  verslag van dit ophefmakende proces 

heeft de van Joodse afkomst zijnde en tot Amerikaanse genaturaliseerde politiek filosofe Hannah 

Arendt (1906-1975) de term „banaliteit van het kwade‟ gelanceerd.  De op grondig historisch 

onderzoek gebaseerde fictieroman van Jonathan Littell „Les bienveillantes‟ (Goncourt prijs in 2006) 

legt op adembenemende wijze getuigenis af van deze banaliteit onder het Nazi regime.  

 

 

2.3. Harde feiten en opinies 
 

2.3.1. Van mentaliteitsgeschiedenis naar geschiedenis 

van de representatie 

 

Wat Ranke en de meeste positivisten interesseerde, waren de zogeheten „harde‟ feiten, uitwendig 

waarneembare handelingen, dat wat je als het ware zou kunnen filmen. Langlois en Seignobos 

vertolkten het positivistische credo in 1898 als volgt: ‟L‟histoire se fait avec des documents. (…) Car 

rien ne supplée aux documents: pas de documents, pas d‟histoire‟ (Geschiedenis wordt met 



(geschreven) bronnen gemaakt. Want niets vervangt het (geschreven) document, geen documenten, 

geen geschiedenis). 

Opinies, dromen, fantasmen, ideeën waren al te ongrijpbaar om gevat te worden door een 

wetenschappelijke analyse. Dergelijke opinies kristalliseren zich rond de reële feiten. We vinden ze 

vertolkt in kronieken, kranten, memoires en privé-brieven. Maar ze werden door de positivisten 

uitgefilterd telkens ze niet overeenstemden met de reële gang van zaken, zoals men die, na het 

onderwerpen van de bron aan een kritische evaluatie, had vastgelegd. Nu is het zo dat de opinies 

inderdaad in vele gevallen in strijd zijn met de realiteit. Maar precies daarom zijn ze, onder meer voor 

een sociologisch gerichte aanpak, een zeer waardevol studieobject. Sociale wetenschappers hebben 

het daar veel minder moeilijk mee: het meten van stemmingen, opiniepeilingen, in de aanloop naar 

verkiezingen bijvoorbeeld, is een zeer bloeiende tak van de sociale (en economische) wetenschap. En 

eens gelanceerd, worden opiniepeilingen niet zelden zelf de basis voor gedrag en dus voor nieuwe 

feiten. 

Onopzettelijk of opzettelijk vervormde voorstellingen van de feiten zijn typerend voor de 

mentaliteitsstudie van bepaalde beschavingsgroepen en -periodes. Bovendien is foutieve kennis of het 

geven van onjuiste informatie vaak even of meer determinerend geweest voor het verdere historisch 

verloop dan de reële toestand. In de godsdienstgeschiedenis is de vraag niet enkel in welke mate een 

geloof een aanwijsbare filosofische basis bezit, maar ook wat de oorzaak is van de psychologische 

bereidheid van een massa om een bepaald geloof of mythe te accepteren. De „lijkwade van Turijn‟ 

mag dan al een voorwerp zijn dat uit de Middeleeuwen en dus niet uit de tijd van Christus dateert, de 

cultus en verering die het doorheen de tijden en ook vandaag de dag nog oproept is wel een „reëel 

feit‟ en als dusdanig een zelfstandig en legitiem object van historische belangstelling. In een uiterste 

consequentie heeft men wel eens gesteld dat een feit gevolgen moet hebben en dat het opinies moet 

uitlokken opdat het de status van historisch feit zou verwerven. 

De interesse voor psychologische en affectieve factoren die zowel het individu als de massa in 

beweging kunnen brengen, heeft geleid tot de doorbraak, eerst en vooral in Frankrijk vanaf de jaren 

60, van een nieuwe en erg succesvolle tak in de geschiedbeoefening: de mentaliteitsgeschiedenis. In 

werkelijkheid hebben de Fransen deze studierichting niet ‟uitgevonden‟, want reeds in 1919 

beoefende Johan Huizinga haar ‟avant la lettre‟ in zijn Herfsttij der Middeleeuwen, pas echt 

‟ontdekt‟ door de Fransen na een tweede vertaling in het Frans uit 1975, ingeleid door toenmalig 

Annales-topman Jacques Le Goff.  

 

 

Johan Huizinga (1872-1945) 

 

Nederlands historicus, aanvankelijk gepromoveerd over de hofnar in het klassiek Indisch 

theater, heroriënteerde hij zich naar de klassieke middeleeuwse geschiedenis met een studie 

over de stad Haarlem in de middeleeuwen. Het leverde hem een eerste professoraat in 

Groningen (1905-1915) op. Met de publicatie in 1919 van „Herfsttij der Middeleeuwen. Studie 

over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de 

Nederlanden‟ werd zijn faam voorgoed gevestigd. In dit voor zijn tijd erg ongewone boek 

breekt Huizinga een lans voor wat hij de „historische sensatie‟ noemt: het gegrepen zijn van de 

historicus door zijn studie-object. Zijn belangstelling voor de samenleving der late 



middeleeuwen was gewekt door een bezoek in 1902 in Brugge aan een der eerste grote 

tentoonstellingen over het werk van de zogenaamde Vlaamse primitieven: schilders als Van 

Eyck, Van der Goes, Campin, Van der Weijden en hun navolgers. Gekoppeld aan de zorg voor 

een esthetische geschiedschrijving - tot en met de zoektocht naar het neologisme „herfsttij‟ dat 

pas dank zij Huizinga‟s titel in de Nederlandse taal opgang maakte - en aan een zich intuïtief 

inleven in de historische personages, onderscheidde Huizinga zich heel sterk van zijn 

tijdgenoten, vaak nog in de ban van het historisme en het positivisme. In zijn later werk zou 

hij deze lijn van historicus van de cultuur en van de mentaliteit doorzetten, ook al werkte hij 

over op het eerste gezicht erg uiteenlopende onderwerpen zoals de Republiek der Verenigde 

Provinciën,  of nog de moderne Amerikaanse samenleving. Ondertussen hoogleraar te Leiden 

geworden (1915-1945) werd hij ook meer en meer met maatschappelijke taken belast, dit 

bracht hem bij herhaling tot het verwoorden van zijn onvrede met zijn eigen tijd. Als 

invloedrijk cultuurhistoricus verwoordde hij in geschriften, die blijkens het aantal vertalingen 

en de oplagecijfers een grote invloed op zijn tijdgenoten hadden, bij herhaling de collectieve 

angst voor waar het met de westerse samenleving in het interbellum en vooral na de opkomst 

van totalitaire regimes in de jaren dertig van de 20
ste

 eeuw naar toe ging (zie zijn „In de 

schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd‟, 1935). Het is 

paradoxaal dat deze esthetiserende intellectueel met een uitgesproken voorliefde voor poëzie 

en voor het kunstige als het ware gedwongen werd positie te kiezen in maatschappelijke en 

uiteindelijk politieke debatten. Wat hij ook heeft gedaan, het leverde hem vanaf 1942 vanwege 

de nazi bezetter een interne ballingschap en gevangenname op, met daarboven een verbod om 

nog langer te doceren en te publiceren. Toch schreef hij nog in 1943 een laatste en postuum 

uitgegeven belangwekkend cultuurhistorisch essay: „Geschonden wereld. Een beschouwing 

over de kansen op herstel van onze beschaving‟.    

Huizinga, wiens verzameld werk reeds in de jaren 1948-1953 is uitgegeven, is door de 

postmoderne nieuwe cultuurgeschiedenis, door de op de studie van representatie en het 

herwaarderen van de „historische sensatie‟ georiënteerde groepen rond Hayden White of de 

Groningse cultuurhistoricus Frank Ankersmit als voorloper erkend en „herontdekt‟. 

Een biografie met de nodige bibliografische verwijzingen naar de eigen publicaties en de 

stroom Huizinga-studies treft men aan op volgende website: 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwnl/huizinga  

 

 

Het is wel zo dat de Annales, vooral met Lucien Febvre en Marc Bloch, vanaf de publicatie van het 

gelijknamige tijdschrift in 1929 het terrein van de mentaliteitsgeschiedenis definitief ontgonnen 

hebben. De studie van mentaliteiten privilegieert de eerder onbewuste mechanismen, niet 

gepersonaliseerde en automatische sociale praktijken, ten koste van het bewuste en van het 

intentionele. De mentaliteitsgeschiedenis is er aldus in geslaagd om met groot succes de traditionele 

culturele geschiedenis te vernieuwen. Ze heeft ook een groot commercieel succes bij een breed 

publiek. Het was op het hoogtepunt van de trend in de jaren 70 en 80 immers de tijd van de grote 

syntheses over de geschiedenis van het omgaan met de dood, van de seksualiteit, van de 

geloofsbeleving, van het huwelijk en van de sentimenten in algemene zin. Franse historici zijn vaak 

trendsetters geweest in deze trend: namen als Michel Vovelle, Philippe Ariès, Jacques Le Goff, 



Georges Duby of in een wat jongere generatie Robert Muchembled dienen hier vermeld. De 

mentaliteitsgeschiedenis bereikt deze resultaten door de kwantitatieve methodes, die met succes door 

de sociaal-economische geschiedenis in de jaren 50 en 60 waren ontwikkeld, ook op het mentale toe 

te passen. Het was een essentiële methodologische stap. Dank zij het kwantificeren komt de nadruk te 

liggen op evoluties over de lange termijn, de fameuze „longue durée‟ van de tweede Annales-school, 

de tijdsschaal van mentale evoluties.  

Vanaf de jaren 90 heeft de geschiedschrijving zich geleidelijk van het concept 

„mentaliteitsgeschiedenis‟ afgewend. Mede onder invloed van de linguistic turn heeft men de 

zwakheden ervan ingezien: een te vlug en te vaag gelijkschakelen van een bepaalde samenleving met 

een bepaalde „mentaliteit‟ die haar werd toebedeeld, met als gevolg simplistische generalisaties en 

veralgemeningen. De klemtoon op serieel te kennen verschijnselen via de fameuze lange termijn 

evoluties, heeft haar te weinig gevoelig gemaakt voor individuele variatie, voor het complexe proces 

van zingeving (via „religieuze‟ praktijken bijvoorbeeld), voor variatie in de ruimte, enz. De 

geschiedenis van de „representatie‟ heeft zich geleidelijk als plaatsvervanger opgedrongen. Volgens 

haar theoreticus Roger Chartier (1998) beoogt zij de sociale geschiedenis van het culturele te 

vervangen door een culturele geschiedenis van het sociale. Ze streeft dit na door enerzijds de erfenis 

van de mentaliteitsgeschiedenis ter hand te nemen, maar haar meteen aan te vullen met een nieuwe 

reeks bronnen die in de eerste plaats een kwalitatieve benadering toelaten (voorstellingen, 

egodocumenten van allerlei slag: correspondentie, autobiografische geschriften, reisverslagen, 

dagboeken). Via de representatie die een antwoord zoekt op de vraag hoe tijdgenoten zich hun 

samenleving en hun positie daarbinnen voorstelden, hoopt ze een gedifferentieerde „lezing‟ van 

samenlevingen in het verleden mogelijk te maken. Het actuele succes van deze richting spoort met 

het herwonnen epistemologisch belang van een hermeneutiek en het constructivisme in de andere 

menswetenschappen (cf. infra). 

 

2.3.2. Opinies, geruchten en legenden 

 

Mentaliteitsgeschiedenis en geschiedenis van de representatie zijn evidente benaderingswijzen van 

een deel van het verleden geworden en hebben hun adelsbrieven ruimschoots verdiend. Toch kleven 

aan deze strategieën om met een deel van het verleden om te gaan, enkele aspecten van 

kennistheoretische aard die draaien rond de vraag hoe in dit geval de mentale „feiten‟ die zich in het 

niet direct tastbare situeren, kunnen gekend worden en dienen afgeleid uit de bronnen. 

Voor de klassieke mentaliteitsgeschiedenis ligt de zaak relatief eenvoudig: naar de beproefde 

Annales-recepten wordt in hoofdzaak indirect materiaal op seriële basis uit bronnen gehaald, die in 

hun onstaanscontext niet ontworpen werden om over deze mentale processen getuigenis af te leggen. 

Uit lange reeksen registraties in het kader van de sociale boekhouding, bevolkingsregisters 

bijvoorbeeld, wordt informatie over het aantal voor het formele huwelijk van de ouders 

geconcipieerde kinderen gehaald (de „prenuptiale conceptie‟ van de historische demografen), om te 

peilen naar de opvattingen over seksualiteit en de al dan niet reële impact van kerkelijke leefregels 

terzake. 

Inzake opinies en representatie liggen de zaken anders. Op dit specifieke terrein heeft de 

mediawetenschap uiteraard een inbreng. Silbermann onderscheidt aldus een aantal factoren voor de 



meningsvorming. De media activeren latente meningen, versterken bestaande meningen of vormen 

latente in bestaande om. Daarnaast zijn er persoonlijke factoren: het milieu waarbinnen een individu 

sociale relaties uitbouwt, de groepsverhoudingen, de materiële en geestelijke omstandigheden waarin 

men leeft. Behalve de spontane groei van meningen en opinies is er ook de invloed van opvoeding en 

onderwijs. Vandaar dat men de sociale opvattingen van de mensen uit de 19
de

 eeuw poogt te 

achterhalen via de schoolboeken voor het lager onderwijs van toen. Men vindt er inderdaad de 

normen, bijvoorbeeld het positief waarderen van werklust en vlijt, die de burgerij via opvoeding bij 

de hele bevolking probeert over te brengen, en waarmee men essentieel de lagere sociale groepen 

indoctrineerde. Om de originele normen van diezelfde lagere groepen te kennen, die de 

leidinggevende elites aan de hand van de waarden uit diezelfde schoolboeken zochten uit te roeien, 

dient men als het ware het negatief van de schoolboeken te nemen. Een voorbeeld van systematisch 

onderzoek van schoolboeken is dat van Antoon De Baets (nu Universiteit Groningen) over de manier 

waarop in het onderwijs wat wij nu de „Derde Wereld‟ noemen werd voorgesteld. In vele gevallen 

bood dit de kans om te wijzen op de weldaden of positieve inbreng van de vroegere koloniale rijken. 

Mentaliteiten kenmerken zich door hun lage bewustzijnsgraad, door hun traag evolutieritme en door 

hun collectief karakter. Jacques Le Goff vatte dit als volgt samen: „Les hommes se servent des 

machines qu‟ils inventent en gardant les mentalités d‟avant ces machines‟. 

Een geprivilegieerde bron om de mentaliteit van vroegere en huidige generaties te kennen, maar ook 

om binnen te dringen in de representatie van een bepaalde samenleving is de fictie, met name 

romans, poëzie, theater, fictiefilms. De Engelse films tussen 1950 en 1970 laten toe op de voet te 

volgen hoe de Victoriaanse moreel-preutse Engelse samenleving van de jaren ‟50 geleidelijk vergleed 

in de open „permissive society‟ van de jaren ‟60. Op haar beurt werd deze samenleving vervangen 

werd door een multiculturele samenleving met haar specifieke samenlevingsproblemen en de niet 

eenvormige verhouding tussen de geslachten, zoals de films van een regisseur als Ken Loach 

illustreren. Fictie is een goede seismograaf voor mentale en sociale mutaties. Ze dient echter met veel 

omzichtigheid te worden gebruikt indien men wil weten van wat ze een spiegel was en op wie ze 

impact had. Het is bekend dat fictie-literatuur als functie heeft de existentiële spanningen bij de 

consumenten van deze fictie te milderen. In principe beeldt de auteur van een roman niet de sociale 

klasse van zijn lezerspubliek uit, omdat de lezer niet zoekt wat hij al heeft of kent. Dat speelde voor 

de arbeiders uit de 19
de

 eeuw die in een vaak mensonterende omgeving moesten leven, en voor wie 

de rozengeur van stationsromannetjes een heilzame escapade kon zijn. Burgers vonden dan weer 

bevestiging van hun angsten en vooroordelen in Zola‟s beschrijving van de zelfkant van de 

samenleving en van het proletariaat. Maar dit geldt ook voor de laatmiddeleeuwse toneelstukken en 

boerden waarmee de burger in de steden der late Middeleeuwen vertier zocht en tezelfdertijd zijn 

vooroordelen tegenover plattelanders en hun gebrek aan beschavings- en omgangsvormen bevestigd 

zag. Deze laatste thema‟s zijn prominent aanwezig in het onderzoek van de medio-neerlandicus 

Herman Pleij, aan de hand bijvoorbeeld van hoe men zich „cocagne‟, het land van belofte, voorstelde. 

Men moet nochtans opletten en er zich voor hoeden het verleden te benaderen vanuit de 

intellectualistische visie van vandaag, zoals ook de aan Elias ontleende notie „beschavingsoffensief‟ 

van „de burgerij‟ die in het oeuvre van Pleij een centrale plaats inneemt, niet geheel onomstreden is. 

 

Tussen fictie en realiteit bestaat een merkwaardige dialectische relatie, in de zin dat de romans en 

films imitatiegedrag provoceren. Hanteren New-Yorkers vandaag de typische joodse Woody Allen-



humor omdat en nadat ze zijn films zagen of gebruikt Allen die humor nadat hij hen observeerde? 

Anderzijds kan een fictiewerk de realiteit ook weergeven via de dubbele-bodemtechniek. 

 

Ten slotte moeten we oog hebben voor de rol die de massamedia spelen in het ontstaan van opinies 

bij het brede publiek. Communicatiemedia hebben sinds eeuwen de ambitie individuen en groepen te 

winnen voor een bepaald standpunt (cf. supra: deel I). Vier elementen zijn daarbij in het spel: de bron 

(zender), de ontvanger (publiek), het medium en de boodschap. De impact van de bron wordt 

verhoogd indien ze uitgaat van een autoriteit met een machtspositie, zoals een dictator, of door 

aansluiting te vinden met het publiek over een deelfacet. De bron kan eerst negatief werken omdat de 

„ontvanger‟ geforceerd wordt zich te gedragen tegen zijn overtuiging in. Maar dan verandert hij zijn 

overtuiging om ze te doen overeenstemmen met het gedrag binnen de groep waarmee hij zich 

identificeert. Het doel is de boodschap tot een intrinsiek deel van de cognitieve structuur van de 

ontvanger te maken. Dit kan, volgens de cognitieve dissonante theorie, door beide zijden van een 

geschilpunt te presenteren aan niet-overtuigden; in bepaalde situaties komt het eerst verdedigde 

standpunt het sterkst over, in andere het laatste. De boodschapper kan ook speculeren op emoties en 

angst en verwachtingen. Een welhaast klassiek voorbeeld van de impact van de media en van een uit 

de hand gelopen poging tot communicatie, biedt het gebeuren op 9 november 1989 in Berlijn, de dag 

waarop „de Muur viel‟. Maandenlang al werden de leiders van de communistische DDR 

geconfronteerd met een steeds luidere roep om politieke hervorming en met het feit dat honderden 

burgers via Hongarije en Tsjechoslovakije naar het Westen vluchtten. De kort voordien aan de macht 

gekomen partijsecretaris Egon Krenz riep op 9 november een zitting van het Centraal Comité van de 

communistische partij bij elkaar, waarop een nieuw reglement over uitreisvisa voor korte duur werd 

voorgesteld, als aanloop tot nog sterkere liberalisering. Door foute communicatie binnen de partij-

instanties werd dit nieuws vóór de afgesproken deadline vrijgegeven op een officiële persconferentie 

(om 18 uur) door woordvoerder Günter Schabowski. De aanwezige westerse media en de DDR-

televisie verspreidden het bericht nog dezelfde avond, vanaf 19.30 in opeenvolgende 

nieuwsuitzendingen. In de loop van die avond zijn onder druk van een steeds groter wordende 

menigte de grensovergangen opengegaan, zonder dat nog enige vorm van controle werd uitgeoefend. 

De ‟spontane‟ volksbeweging heeft de toenmalige wereldleiders voor een voldongen feit gesteld. Het 

publiek handelde in dergelijke zin omdat het zulke gang van zaken verwachtte en aanvoelde dat de 

evolutie zich in deze zin zou voltrekken. De wil om tot grondige hervormingen over te gaan was 

weliswaar ook bij de toenmalige DDR leiders aanwezig, maar de concrete agenda is door het 

onoordeelkundig omgaan met de informatie in een korte maar decisieve fase uit handen gegeven en 

verder bepaald door de volksmassa. Deze laatste zag (voor een kort moment alvast) hoe de door haar 

gehanteerde kreet bij de betogingen tijdens de maanden vooraf „wir sind das Volk‟ in realiteit werd 

omgezet. 

Het voorbeeld van de DDR illustreert ook het belang van een ‟gerucht‟ in de opinievorming van de 

brede massa. Ook al is het in vele gevallen een „vals gerucht‟, toch is het de basis van ontelbare 

handelingen en reacties. Gerucht is een communicatievorm rond situaties die voor dubbelzinnige 

interpretatie vatbaar zijn. Het probleem voor de onderzoeker is dat hij meestal wel de gevolgen kan 

bestuderen maar niet de herkomst, die veelal anoniem blijft, en al even zelden de bedoeling van het 

non-event. Geruchten doen zich bij uitstek en zeer vaak voor in een speculatieve context, zoals bij 

noteringen op de beurs. De economische problemen rond de kredietwaardigheid van een aantal 



Westerse landen in de loop van de 2010-2011 illustreren dit: ook in dit geval worden „geruchten‟ 

over te verwachten noteringen door ratingbureaus de basis voor een reeks effectieve economische 

handelingen, die in de reële wereld wel effecten uitlokken. 

Een specifiek studieterrein is hier de wisselende effectiviteit van „geruchten‟. In hoeverre is het effect 

wisselend op basis van hun aansluiting op bestaande vooroordelen, binnen een bepaalde sociaal-

culturele context? Het is duidelijk dat op dit vlak het terrein van de mentaliteit aansluit bij dat van de 

representatie: in de bereidheid om geruchten en voorstellingen als waar te accepteren komen immers 

verschillende elementen samen die op het collectieve zelfbeeld en de identiteit betrekking hebben. 

Het onderzoek van de Franse mediëvist Gilles Lecuppre (2005) over valse koningen en vorsten in de 

Middeleeuwen leert bijvoorbeeld veel over de concrete omstandigheden waarbinnen men bereid was 

in een of andere bedrieger een miraculeus van veldtocht of kruistocht teruggekeerde en dus dood 

gewaande vorst te herkennen. Evenzeer over de mate waarin maatschappelijke structuren ontwikkeld 

waren om dergelijke aanspraken te weerleggen, of omgekeerd waarom een grote bereidheid bestond 

bij grote delen van de toenmalige bevolking om zich alvast tijdelijk met een „bedrieger‟ te 

identificeren. Een bekend geval deed zich voor in het graafschap Vlaanderen met de valse 

Boudewijn, die zich in het jaar 1225 uitgaf voor de in 1205 voor goed verloren geraakte graaf 

Boudewijn IX, toenmalig keizer van het Latijnse keizerrijk in Byzantium. In het Duitse Rijk zal de 

droom van de ingeslapen keizer Frederik I Barbarossa (ook al gestorven op kruistocht) op wiens 

ontwaken de Duitse natie wacht, het romantische thema van de collectieve heilsverwachting en de 

historische roeping van het Duitse volk onderbouwen en mee verantwoording dragen voor de 

messianistische verwachtingen die in de Duitse geschiedenis een nefaste rol hebben gespeeld. Ook  

het Derde Rijk van Hitler zal er dankbaar misbruik van maken. Wanneer geruchten opgestapeld 

worden tot een coherent geheel en het collectief patrimonium worden van een groep of volk, spreekt 

men van legenden. 

 

2.3.3. De afstand in de tijd tussen historicus en feiten: het spagaat van de 

eigentijdse geschiedenis 

 

De historicus van het recente verleden (de zgn. „histoire immédiate‟ of „histoire du Temps présent‟, 

„Zeitgeschichte‟) heeft het voordeel dat hij de gegevens kan verifiëren via interviews met nog levende 

ooggetuigen en via de situatie op het terrein. Hij is anderzijds benadeeld omdat nog niet alle 

archivalia toegankelijk zijn. Ook is het moeilijk zich volkomen passieloos op te stellen tegenover zelf 

beleefde gebeurtenissen. De legitimiteit van deze geschiedenisbeoefening die niet over de 

gebruikelijke afstandelijkheid beschikt tegenover de feiten en ten opzichte van de direct betrokken 

hoofdrolspelers, is dan ook meermaals in vraag gesteld. De mogelijkheid tot het afnemen van 

interviews en de in principe grotere beschikbaarheid van bronnen (niet te verwarren met 

toegankelijkheid) heeft bijvoorbeeld met betrekking tot de studie van Wereldoorlog II en zijn aanloop 

en afwikkeling tot belangrijke onderzoeksresultaten gevoerd; hier te lande door Bruno De Wever en 

zijn leerlingen bijvoorbeeld. Door de talrijke discussies die de eigentijdse geschiedenis nu eenmaal 

gemakkelijker oproept bij een betrokken publiek heeft ze ook een grote impact gehad op de 

theoretische beschouwingen rondom het beoefenen van het vak. Toch wordt ze blijvend in vraag 

gesteld: vanuit de noodzaak om een afstand te houden tegenover klassiek sociologisch onderzoek 



enerzijds (waarbij gemakkelijker met voor de historicus moeilijk liggende aggregaten wordt gewerkt, 

genre „de publieke opinie‟) en anderzijds vanuit de behoefte om aansluiting te vinden bij de 

geschiedenis van de representatie, teneinde los te komen van de gemakkelijk dominant geworden 

politieke geschiedenis. 

Een andere paradox die de historicus van de eigen tijd moeilijk kan ontlopen is die van in de rol van 

„rechter‟ te worden geduwd. Belangrijke maatschappelijke discussies die betrekking hebben op nog 

niet verwerkte trauma‟s uit een recent verleden doen de politieke verantwoordelijken teruggrijpen 

naar de expertise van beroepshistorici in de hoop duidelijkheid te scheppen in een vaak politiek erg 

polemisch en emotioneel geladen debat. Enkele recente voorbeelden: de zaak Patrice Lumumba in 

België, de gebeurtenissen in Srebrenica in 1995 en de betrokkenheid van het Nederlandse bataljon 

VN blauwhelmen in Nederland, of de wet op het koloniale verleden die het Franse parlement in het 

voorjaar 2005 goedkeurde en waarin de klemtoon wordt gelegd op de positieve effecten van het 

Franse optreden, voornamelijk in de kolonies in Noord-Afrika.  Dergelijke vraag uit de samenleving 

plaatst de historicus voor zijn maatschappelijke rol als intellectueel en behoeder van een deel van het 

collectieve patrimonium, aan hem/haar te beslissen hoe die rol in te vullen. Het is evident dat de 

historicus daarbij in een politiek debat wordt meegesleurd: in het Frankrijk van president Sarkozy 

staat de oprichting vanaf 2007 van een “ministerie van nationale identiteit en van immigratie” in het 

centrum van een intellectueel debat waarin vele historici zich hebben gemengd. De toekomst zal 

uitwijzen hoe dit moeizaam samenleven van historisch inzicht en politieke ambitie zal evolueren. Het 

zal evenwel reeds duidelijk zijn dat er tussen het zorgvuldige reconstrueren van de feiten en de 

interpretatie die aan deze feiten wordt gegeven vaak een brede kloof gaapt. 

Op de achtergrond speelt uiteraard de spanning mee die sinds de 19
de

 eeuw binnen de geschiedenis 

werkzaam is: deze tussen enerzijds een hermeneutische aanpak die essentieel wil beschrijven en 

waarvoor het zich min of meer intuïtief inleven in de opvattingen, gevoelens enz. van de tijdgenoot 

essentieel is; anderzijds een geloof in het bestaan van een zekere wetmatigheid in het verloop van de 

geschiedenis, of zwakker uitgedrukt in het herkennen van recurrente verschijnselen, waardoor de 

geschiedenis niet enkel beschrijft, maar op termijn ook verklaart. 

 

Deze spanning wordt duidelijk scherp gesteld in het historisch benaderen van verschijnselen met een 

grote emotionele impact en betrokkenheid. In verband met de holocaust stelde bijvoorbeeld de 

Nederlandse arts E.A. Cohen in 1979, die tijdens Wereldoorlog II de holocaust zelf had meegemaakt, 

dat een analyse van de situatie niet mogelijk is voor wie het niet zelf aan den lijve heeft meegemaakt. 

Hij haalt als voorbeeld een van de meest perfide concentratiekampen aan, Sobibor, waarin 

zogenaamde Arbeitsjuden collaboreerden met de Duitse organisatoren, en aldus de efficiëntie van de 

uitroeiing ten top dreven, om nadien zelf tot slachtoffers te verworden. Het psychologisch 

mechanisme dat deze vorm van „collaboratie‟ aanvaardbaar maakt, lijkt hem onverklaarbaar volgens 

de gangbare logica. Meteen trekt hij een hoge muur op tussen de overlevenden uit de kampen en alle 

anderen. Een te hoge muur. Met deze stelling is elk historisch onderzoek over feiten van vóór 1914 

uitgesloten. Toch blijven discussies als deze de geschiedenis van WO II en vooral dan van de nazi-

vernietigingskampen beheersen. Voor Cohen blijft het slachtofferperspectief alles overheersend. Guy 

Van Den Berghe, die een zeer lezenswaardig oeuvre over de nazi uitroeiïngskampen heeft bij elkaar 

geschreven, heeft er daarentegen al bij herhaling voor gepleit om dit strikte slachtofferperspectief te 

verlaten, en ook het daderperspectief in overweging te nemen. Niet enkel de vraag naar het „waarom‟ 



maar ook het „hoe‟ is cruciaal wil men de kennis over de mechanismen achter de nazi-

vernietigingsmachine operationeel maken en ooit toepassen op gelijkaardige situaties van genocide 

waarvan de hedendaagse geschiedenis genoeg voorbeelden biedt (Cambodja, Rwanda enz.). 

Dergelijke kritische stemmen blijven evenwel voorlopig een minderheid. Bij het brede publiek scoren 

stellingen als deze vertolkt door Daniel Goldhagen gemakkelijker. Goldhagen stelt in zijn „Hitler‟s 

willing executioners. Ordinary Germans and the Holocaust‟ uit 1996 de schuldvraag voorop en 

argumenteert dat het Duitse volk als het ware historisch voorbestemd was om zich massaal aan 

antisemitisme en uiteindelijk aan de holocaust schuldig te maken. Het is een voorbeeld van waartoe 

het extreem doortrekken van het slachtofferperspectief en een extreem intentionalistische visie voert: 

alles wordt geïnterpreteerd in functie van een vooraf vooropgesteld doel. Indien de gruwel van de 

holocaust aan het Duitser zijn verbonden is, licht dit uiteindelijk de Duitsers uit de geschiedenis en uit 

de mensheid, het Vaterland wordt blijvend herleid tot een Taterland. Goldhagen neemt hiermee ook 

stelling in de „Historikerstreit‟, het buitengewone felle debat dat sinds de jaren 60 van de 20
ste 

eeuw 

onder Duitse historici woedt rond kwesties als de rol van het Duitse keizerrijk, de twee 

wereldoorlogen, de nazi-tijd en het omgaan met dit verleden in de twee Duitslanden van na WO II. 

Recente onthullingen over de betrokkenheid van prominente Duitsers (kardinaal nu paus Ratzinger, 

auteur Günter Grass, socioloog Habermas) bij het nazi-regime in de meest uiteenlopende manieren 

illustreren de gevoeligheid van deze materie. 

Een der voordelen van de eigentijdse geschiedenis is dat er veel meer bronnen beschikbaar zijn, het is 

een paradox echter dat hoe meer bronnen er zijn, hoe minder evident hun consulteerbaarheid is. 

Zolang feiten een actualiteitskarakter bezitten, is er altijd een grote dosis geheimhouding uit 

veiligheidsmotieven. In 1964 waren de dossiers over de oorlog in Vietnam nog geheel 

ontoegankelijk. In 1971 publiceerde de New York Times een aantal geheime dossiers die in het 

Pentagon ontvreemd waren door journalist Daniel Ellsberg, de zogenoemde „Pentagon papers‟. 

Hieruit bleek onder meer dat de beslissing om Noord-Vietnam massaal te bombarderen in 1964 al 

maanden was voorbereid, in elk geval lang vóór dat de aanval op een V.S.-vaartuig in de Golf van 

Tonkin als voorwendsel werd aangegrepen om de bombardementen uit te voeren. Het gaat hier om 

een voortijdige onthulling die niet zo snel na de (geheime) feiten had mogen plaatsvinden. De huidige 

ontwikkeling van de massa communicatiemedia versterkt deze mogelijkheid nog. Via wikileaks 

wordt op een bijna systematische wijze aan onthulling van politiek en militair  gevoelige informatie 

gedaan, die voor op geheimhouding uitzijnde overheden bijzonder moeilijk te controleren valt.  

Een andere factor, die onze beeldvorming beïnvloedt, is dat we voor iets langer voorbije feiten (1830, 

1918) de toekomst kennen van die feiten, en dus anders oordelen dan we kort na 1830 of 1918 

zouden hebben gedaan. Een gebeurtenis kan immers nooit als een losstaand gegeven geapprecieerd 

worden omdat elk feit samenhangt met contemporaine feiten, met voorafgaande feiten en zijn ware 

betekenis en kleur zelfs pas krijgt door de gevolgen, dus door de toekomst van het feit. In 1871 leek 

de Commune van Parijs zonder veel nawerking te zullen blijven; pas veel later bleek welke betekenis 

de gebeurtenis heeft gehad voor het denken en handelen van zeer velen op termijn, onder meer in de 

uitbouw van het marxisme. Het heden is eigenlijk de niet-bestaande raaklijn tussen verleden en 

toekomst. Elke minuut wereldgebeuren is meteen verleden en de grens wordt elke minuut permanent 

opgeschoven. Anderzijds worden gebeurtenissen van gisteren niet dadelijk volmaakt verleden tijd 

omdat ze vaak het heden blijven determineren, we leven permanent met het verleden. 

 



3. HET DECODEREN VAN DE 

MOTIVATIES VAN DE HISTORISCHE 

ACTEURS 
 

Het risico zit erin dat bij de appreciatie van de factoren van een mutatie, zoals de mentale revolutie 

van de jaren ‟60, vooral die elementen primeren waarvan de historicus zelf meent dat ze de bepalende 

motoren zijn. In feite zou hij veeleer de drijfveren van „de modale mens‟ binnen een bepaald 

tijdsgewricht moeten achterhalen. De mens wordt echter tot handelen gebracht door vele motoren en 

de „modale mens‟ of l‟homme moyen om het beeld van de statisticus Quételet te hernemen, is eerder 

een methodologisch postulaat dan een in de werkelijkheid voorkomend verschijnsel. De echte 

ééndimensionele mens bestaat maar heel zelden. In de praktijk gelden vaak een mengeling van zeer 

uiteenlopende drijfveren als verklaringsmotief voor het voorkomen van een historisch feit. We laten 

hier toch een keuze uit enkele van de meest voorkomende groepen „motivaties‟ volgen. Omwille van  

de overzichtelijkheid worden ze elk  apart besproken, in de wetenschap dat ze in het latere overzicht 

van de historiografische productie in een meer chronologische volgorde en logica zullen hernomen 

worden. 

 

 

3.1. Ideologie, godsdienst, klerikalisme, 
antiklerikalisme 

 

Volgens een aantal Griekse en Romeinse en volgens de meeste middeleeuwse auteurs grijpt een 

opperwezen (één God of meerdere goden) willekeurig in het historisch proces in, en is de mens dus 

niet vrij. De kerkvader Augustinus (354-430) concipieerde de idee dat het leven en de geschiedenis 

een strijd zijn van het Godsrijk en het aardse rijk, het rijk van het licht tegen dat van de duisternis. 

Zijn directe invloed op het denken in de Middeleeuwen kan niet overschat worden. Van zijn 

basiswerk de „Civitas Dei‟ (de stad Gods) zijn niet minder dan ruim 500 handschriften uit de 

Middeleeuwen overgeleverd. Maar ook voor de latere eeuwen en onze eigen tijd is de invloed van 

dergelijke dualistische opvatting nog van cruciaal belang.  

 

Augustinus (354-430) 

 

De kerkvader en later heilig verklaarde bisschop van Hippo in Noord-Afrika, Augustinus, 

schreef tussen 413 en 426 de 22 boeken van zijn Civitas Dei. Ze bevatten het antwoord op een 

aanklacht die in zijn tijd vaak weerklonk, namelijk dat het Christendom verantwoordelijk zou 

zijn voor het ineenstorten van het Romeinse Rijk, waarvan het geleidelijk de machtsstructuren 

zou uitgehold en ondergraven hebben. Vooral de inname van Rome zelf door de Wisigotische 

koning Alaric in 410 had op Augustinus‟ tijdgenoten een zeer grote indruk gemaakt en de 

opvatting ingang doen vinden dat het einde der tijden nu wel echt dichtbij was. In de boeken 

een tot en met tien gaat Augustinus in op de kritiek als zou het Christendom de Romeinse 

weerbaarheid ondergraven hebben en op de veronderstelde superioriteit van de Romeinse 



godsdienst. In de boeken elf tot en met tweeëntwintig ontwikkelt hij een visie op de strijd 

tussen geloof en heidendom, tussen de wereldse en de hemelse stad. Ze berusten op 

fundamenteel tegenstrijdige visies: in de stad van de wereld overheerst eigenliefde en 

miskenning van God, in de hemelse stad domineert daarentegen de liefde tot God die tot 

zelfveronachtzaming voert. De twee steden beïnvloeden elkaar in de huidige wereld, pas als 

het einde der tijden is aangebroken zullen ze definitief gescheiden worden. Augustinus heeft 

een groot deel van zijn denkbeelden zelf ontleend aan de apostel Paulus en aan een ander 

kerkvader, de heilige Ambrosius van Milaan. Indien Augustinus positief ingesteld bleef 

tegenover enkele Romeinse deugden, de patriottische energie en de voorliefde voor vrijheid 

bijvoorbeeld, dan liet hij er  geen twijfel over bestaan dat God de uiteindelijke drijvende 

kracht achter de geschiedenis bleef. God alleen besliste over de duur van oorlogen en bepaalde 

het lot van wereldse rijken. De invloed van deze op het juiste moment gelanceerde visie dat de 

geschiedenis een doel had en dus teleologisch was, namelijk dat alles zich voltrok in functie 

van de verwezenlijking door de grote regisseur van het Rijk Gods van diens plannen, kan niet 

onderschat worden. Augustinus, wiens denkbeelden door paus Gregorius de Grote (590-604) 

in een simpeler versie tot een bruikbare theologie voor alledag zullen worden omgesmeed 

heeft voor eeuwen de visie in het Westen op het verleden bepaald. God bepaalt het verloop 

van de geschiedenis, en indien tijdelijk de krachten van het kwade lijken te overwinnen, is dit 

om de gelovigen tot meer inzet aan te sporen. Doorheen historische gebeurtenissen en 

natuurrampen stuurt God boodschappen naar de mensheid, aan hen ze te decoderen en er met 

gepast religieus geïnspireerd gedrag op te reageren.   

De gedachte van een permanente strijd van goed tegen kwaad (een zogenaamde manicheïstische 

visie) is een fundamenteel kenmerk van vele religieuze opvattingen: men is voor of tegen de 

godsdienst en haar beoefenaars, ruimte voor een middenweg of voor nuance wordt nauwelijks 

gelaten. Velen hebben dit geloofd en geloven het nog. Voor velen is het geloof dan ook een essentieel 

richtsnoer en een bepalende zingever van het handelen, in functie van het verwerven van een gunstig 

statuut na de dood. In naam van dat geloof werden heilige oorlogen gevoerd, zoals de kruistochten en 

de Reconquista in de Middeleeuwen. Saddam Hoessein sprak bij de Golfoorlog in 1990-‟91 over de 

moeder der oorlogen en beriep zich op God; ook president Bush sr. haalde God erbij, en consulteerde 

zijn biechtvader. Bij zoon G.W. Bush klinkt het niet anders: de strijd tegen het internationaal 

terrorisme was voor deze „born again Christian‟ de zoveelste fase in de eeuwenlang durende strijd 

van goed tegen kwaad. Het doet denken aan middeleeuwse oorlogen, waarbij beide strijdende partijen 

beweerden (of hoopten) dat God aan hun zijde zou staan. Het herinnert aan het „Gott mit uns‟ van de 

Duitse legers tijdens beide wereldoorlogen. Vele oorlogen waren conflicten in de concurrentie tussen 

de godsdiensten onderling om de „markt‟ te beheersen; de heftige godsdienstconflicten van de 16de 

eeuw zijn daarvan het treffendste voorbeeld. Omgekeerd werden de eerste christenen in Rome 

vervolgd omdat ze de officiële Romeinse godsdienst niet volgden, en dus staatsgevaarlijk waren. 

In de 19
de

 eeuw werd, naarmate de opvattingen van de Verlichting onder invloed van de Franse 

Revolutie ook politiek vertaald raakten, nagenoeg het hele politieke leven in Europa beheerst door de 

tegenstelling klerikalisme en antiklerikalisme. Met de Franse Revolutie was de dominante plaats van 

de Kerk als instituut op het politieke en sociale vlak voor het eerst fundamenteel gecontesteerd 

geworden en gebroken. In dezelfde eeuw kende de geschiedenis haar grootste ontplooiing als 

wetenschap: specifieke leerstoelen werden ingericht aan universiteiten, aparte instituten 



bekommerden zich om de vorming van een professioneel korps van archivarissen. De 

professionalisering van de geschiedenis bracht haar beoefenaars quasi automatisch onder invloed van 

de ideologische discussie tussen klerikaal en antiklerikaal, tussen liberale en conservatieve 

opvattingen over hoe de staat diende ingericht te worden, maar ook over welke klemtonen te leggen 

in het historisch legitimeren van diezelfde natiestaat die in de loop van dezelfde eeuw tot grote bloei 

kwam. De verdedigers van het kerkelijke apparaat hebben een stuk van de macht die tijdens en in het 

voetspoor van de Franse Revolutie verloren was gegaan, weten te recupereren via de rol van Kerk en 

godsdienst op het vlak van onderwijs en sociale voorzieningen, tegen de zin van de laïciserende 

opiniegroepen. Tot 1958 was ook in België voor zeer velen de politieke optie bepaald door de 

schoolstrijd en door de keuze geloof of ongeloof. 

Het zou naïef zijn te geloven dat wegens de ontkerkelijking en secularisering in de westerse wereld 

sinds de jaren 60 de rol van godsdienst een onherroepelijk dalende curve zou vertonen. Tussen 1970 

en 2000 is het probleem opnieuw gesteld, maar nu als een spanningsveld tussen fundamentalistische 

en vrijere interpretatie van de godsdienst, en dat zowel binnen het christendom (Opus Dei) als binnen 

de islam (Khomeiny). In een recent verleden hebben massale manifestaties van fascinatie met het 

kerkelijk apparaat, ook in de westerse wereld, aangetoond hoe sterk de formele en voor velen ook 

inhoudelijke aspecten van godsdienst een fundamenteel zingevende factor blijven. Denk bijvoorbeeld 

aan de mobilisatie en media aandacht bij het overlijden van paus Johannes Paulus II in het voorjaar 

van 2005. Maar ook de recente golven van terreur die zich al dan niet beroepen op de islam (New 

York, 2001; Bali, 2002; Madrid, 2003; Londen, 2005; Bagdad en de andere Iraakse steden, 

Afganistaan en Pakistan bijna dagelijks sinds 2003) en de reactie daartegen, de „war on terror‟ van de 

Amerikaanse president G.W. Bush, die op het persoonlijke vlak zijn religieuze motivatie allesbehalve 

verbergt, slagen erin de voorstelling ingang te doen vinden alsof de huidige samenleving 

gedomineerd wordt door de strijd tussen goed en kwaad (vertaald als „clash of civilisations‟ door 

theoreticus Samuel P. Huntington, 1996), net als in de tijd van Augustinus. De factor religie of 

tenminste het zich beroepen op religie blijft derhalve ook in onze wereld die een „global village‟ heet 

te zijn, een zeer sterke motivatie om het handelen van individuen en groepen te helpen verklaren. 

 

Of misschien is het wel zo omdat we nu eenmaal in een geglobaliseerde samenleving leven. Religie 

blijkt immers voor velen een dankbare vluchtheuvel om de moeilijke omgang met vervreemdende 

elementen uit het dagelijkse leven (schaalvergroting, onzekerheid over arbeid, de veranderde man-

vrouw relatie, zedelijk gedrag) te herstellen. Typerend is het element van onvrede met de 

hedendaagse samenleving die als decadent, ontaard en identiteitsbedreigend wordt ervaren en de 

oproep tot herstel van een verloren „gouden‟ tijd die door zowat alle godsdiensten verkondigd wordt. 

In die zin vertonen ze een specifieke relatie met de geschiedenis. Op het verleden worden 

hedendaagse aspiraties geprojecteerd om te bewijzen hoe men, mits een gedrag dat de religieus 

voorgeschreven regels respecteert, deze verloren oorspronkelijke harmonieuze samenlevingsvorm die 

door de moderniteit bedreigd wordt kan herstellen. De eigen tijd is slecht, de rustbrengende zekerheid 

van de goede oude tijd kan in de toekomst terugkeren, als men maar de richtlijnen van de religie 

respecteert. Het thema van het cultuurpessimisme zit dan ook in talrijke religieus geïnspireerde 

vertogen ingebakken. De synthese van de sociaal-economische geschiedenis van België door de 

Antwerpse jezuïet Karel Van Isacker „Mijn land in de kering‟ (1978-1983) illustreert dit, het blijft 



een knap geconstrueerde maar geëngageerde visie, een ideologisch geschrift waarin de auteur zijn 

religieuze visie op de ontwikkeling van de Belgische samenleving laat domineren. 

 

 

3.2. Sociaal-economische situatie 
 

Niemand twijfelt eraan dat de mens sterk bepaald is door zijn sociale context. Norbert Elias 

analyseerde als een der eersten een geheel van „sociale codes‟ in zijn Über den Prozess der 

Zivilisation uit 1939, een werk dat vooral vanaf de late jaren 60 een grote invloed zal doen gelden. 

Hij stelde dat de omgangsvormen in de middeleeuwen en de renaissance fel contrasteren. Hij 

analyseerde het specifieke gedrag door de eeuwen heen op het stuk van eetgewoonten en dagelijkse 

lichamelijke verrichtingen, zoals slapen, zich wassen, zich gedragen aan tafel, neus snuiten en 

spuwen. Het al dan niet kunnen ontsnappen aan de druk van „sociale codes‟ is natuurlijk ook een 

kwestie van persoonlijkheid. Er bestaan in de samenleving voldoende buitenbeentjes, intellectuele en 

sociale marginalen die voor de historicus zowel een analyse van het conformisme als van het non-

conformisme verantwoorden, wil hij ooit alle gedragsvormen vatten. Sociale verhoudingen en 

omgangsvormen zijn verder vooral door het ontlenen van concepten en methodes aan de sociologie 

gemeengoed geworden onder historici (cf. infra). 

Van een andere orde is de vraag of de mens al dan niet in de eerste plaats gedetermineerd wordt door 

economische verhoudingen, of hij/zij met andere woorden zich laat leiden door de noodzaak om de 

eindjes aan elkaar te knopen, om te overleven of eventueel door de mogelijkheid om een vermogen 

op te bouwen en de daarbij horende strategie om dit laatste ook veilig te stellen. Het marxisme biedt 

ongetwijfeld de meest complete, maar ook de meest bediscussieerde theorie waarin de mens vanuit 

zijn positie in het productieproces en zijn/haar individuele relatie tot de productiemiddelen wordt 

beschouwd. 

Binnen het marxisme woedt al lang een discussie of de mens wel of niet essentieel handelt als lid van 

de klasse waartoe hij behoort. Marx onderscheidde objectieve en subjectieve klassen, respectievelijk 

het bij elkaar horen van mensen op grond van een gelijke positie in het productieproces, en op grond 

van het zich bewust zijn van die gelijke positie. Lenin onderscheidde twee types van 

klassenbewustzijn, een dat streeft naar onmiddellijke lotsverbetering en een dat ijvert voor totale 

omvorming van de samenleving op langere termijn. Lukacs specificeerde verder tussen „feitelijk 

klassenbewustzijn‟ en „potentieel klassenbewustzijn‟. Voor de reformistische activisten uit de 

arbeidersbeweging was de grote opgave potentieel in feitelijk klassenbewustzijn om te zetten; dit 

werd in de hand gewerkt door spontane opflakkeringen in een hongercrisis of in andere 

kortsluitingen, of door sterke partij- en vakbondsstructuren. 

 

 

3.3. Rassen en racisme 
 

Het succes van vele extreem rechtse bewegingen en politieke partijen in de meeste westerse 

parlementaire democratieën bewijst dat het thema van politieke identiteit die aan „ras‟ of aan een 

racistisch discours wordt gekoppeld weer helemaal terug is, na een eerdere opstoot in de jaren 30 en 



40 van de 20
ste

 eeuw. Of het nu gaat over de extreem rechtse Franse politicus Jean-Marie Le Pen die 

het in 2002 tot een der twee overblijvende kandidaten voor het Franse presidentschap bracht (en die 

reeds in 1987 schandaal schopte door de gaskamers als een detail in de geschiedenis van WO II af te 

doen en dat overigens blijft doen), of over het lange tijd aanhoudende electorale succes van Vlaams 

Blok (na zijn veroordeling voor racisme herdoopt tot Vlaams Belang) in Vlaanderen, enz. : de 

extreem rechtse bewegingen propageren vaak ook een visie op de recente geschiedenis die specifiek 

is. In die zin dat in hun rangen doorgaans revisionisme, maar vooral ook negationisme wordt 

gepropageerd. Het eerste betekent letterlijk het herzien van de geschiedenis, op zich een instelling 

waar niets verkeerd mee is. Met negationisme daarentegen wordt bedoeld het ontkennen van 

bepaalde door historisch onderzoek aangetoonde feiten en verbanden, nagenoeg exclusief in verband 

met de uitwassen van fascistische regimes zoals de Endlösung en de holocaust in nazi-Duitsland, de 

rassenwetten en de logistieke steun aan de nazi‟s in fascistische Italië of in Vichy-Frankrijk. In 

verschillende landen wordt repressief tegen negationisme opgetreden, onder meer in België of in 

Frankrijk waar verschillende wetgevende initiatieven tegen het racisme en meer bepaald ook het 

antisemitisme zijn getroffen (1972, 2003, 2004) en tot toepassingen hebben geleid. 

Maar in feite is het zuiver biologische aspect als drijfveer voor menselijk handelen vaak bijkomstig, 

ook al wordt het door de direct betrokkenen als wervend element of als onderdeel van een ruimere 

politieke propaganda naar voren geschoven. De „rassenrellen‟ in het Zuid-Afrika van de apartheid en 

in de Verenigde Staten zijn eigenlijk niet heftiger dan het straatgeweld van de afgelopen decennia in 

Noord-Ierland, en daar treden niet rassen maar tegenstrijdige godsdienstgroepen op. Meestal is de 

echte basis van het conflict ras noch godsdienst, maar wel een ‟hidden agenda‟ met betrekking tot 

politieke overheersing, of sociaal-economische belangen. Men is eigenlijk niet toleranter tegenover 

marginalen uit eigen ras of godsdienst. 

De niet-biologische, maar politiek-geconstrueerde, notie ‟ras‟ is echter een cruciale factor. Zwarten 

en blanken vertonen vandaag in grootsteden als Los Angeles en New York sociale en culturele 

gedragspatronen, die leiden tot wederzijds onbegrip en intolerantie. Immanuel Wallerstein en Etienne 

Balibar hebben, in hun boek uit 1991, de dubbelzinnige identiteit van de term ‟ras‟ blootgelegd. Ze 

toonden onder meer aan dat een irrationeel oordeel realiteit kan worden, een zogenaamde „self-

fulfilling prophecy‟. Nog in 1965 meende Van Kappen het „asociaal‟ gedrag van zigeuners te kunnen 

toeschrijven aan de rasfactor, maar sociologisch onderzoek wees uit dat de houding van een vijandige 

overheid en omgeving deze groep tot dit gedrag ‟dwingt‟ nadat hij gestigmatiseerd werd en in een 

outcast-positie gedwongen. De kwestie van de zigeuners, roma, blijft actueel, zie de specifieke 

maatregelen die de Franse president Sarkozy in dit verband in zijn befaamde toespraak, gehouden in 

Grenoble op 30 juli 2010, aankondigde en die kaderen in een politiek aangestuurde verharding van de 

politiek tegenover „illegale‟ migranten. Het kwam hem op nog meer populariteitsverlies te staan en 

een open aanvaring met de Europese commissie.  

Mensen hebben kennelijk altijd behoefte gehad aan een vijandbeeld. In de Middeleeuwen kreeg dat 

vooral gestalte op grond van godsdienst. Christenen voerden oorlogen tegen islamieten, en 

tolereerden moeizaam joden in stedelijke getto‟s. De wortels van het racistisch vijandbeeld zijn 

verwonderlijk genoeg deels ook te vinden in de Verlichting, die aan alle wezens een vaste plaats gaf 

in de kosmos, die het schoonheidsideaal verbond met het arische ras en die de Griekse cultuur als de 

enig grote zag. Maar ook in het positivisme van Hyppolyte Taine, en meer nog in de romantiek bij 

Thomas Carlyle met de ophemeling van het Angelsaksisch element, en later bij de Franse 



romantische patriot Augustin Thierry met zijn theorie van de „perpétuité des races‟ en zijn 

tegenhanger in Vlaanderen, Joseph Kervyn de Lettenhove (1817-1891) in diens „Histoire de Flandre‟ 

(7 delen, 1847-1850), zijn elementen van een racistisch denkkader te vinden. Uit de romantische idee 

van Volksgeist zijn voortgekomen: het nationalisme, het irrationalisme, en het racisme in de politiek. 

Chronologisch parallel ontwikkelde in dezelfde 19
de

 eeuw Darwin zijn theorieën over de 

ontwikkeling van de soorten en verleende een wetenschappelijke legitimatie aan de opvatting dat het 

ene ras superieur was ten overstaan van het andere. De romantische idee van de held leidde tot de 

verafgoding van de notie macht van de „grote figuren‟ en van de „grote naties‟. Nietzsches idee van 

Übermensch is in nazi-Duitsland omgebouwd naar superras. 

 

 

3.4. Ecologie en biologie 
 

Naarmate duidelijk wordt dat de mensheid een aantal in de natuur bestaande evenwichten heeft 

verstoord en dit door de aanhoudende groei van het aantal mensen in de toekomst meer dan 

vermoedelijk in nog sterkere mate zal doen, is het historisch bevragen van de evolutie tussen 

natuurlijke rijkdom en het beslag dat door de soort mens erop wordt gelegd om in een aantal 

behoeften (voeding, huisvesting, verwarming, energiebehoefte) te voorzien een zeer nuttige 

toepassing van historische kennis. De geschiedenis is ook op dit terrein een unieke vergaarbak van 

menselijke ervaringen en levert als dusdanig inzicht in een aantal mechanismen achter de problemen 

waarvoor de huidige samenleving zich geplaatst ziet, maar waarvan inzicht pas op de lange termijn 

verhelderend wordt. De ecologische geschiedenis is bij uitstek gediend van een benadering over de 

lange duur: het is dan ook logisch dat haar eerste beoefenaars uit de tweede school van de Annales 

komen, of ten minste door haar zijn beïnvloed. Al zijn er uiteraard voorlopers die in de lijn van de 

opvattingen van Thomas Malthus (cf. supra), de relatie tussen aantal te voeden monden en de evolutie 

van de voedselvoorraad als probleem hebben geformuleerd. De voor tijdgenoten onzichtbare 

evoluties over de lange termijn en een resoluut gekwantificeerde aanpak stonden van bij de aanvang 

centraal. 

De mens heeft inderdaad in zijn krampachtig handelen om te overleven een ononderbroken strijd 

geleverd tegen zijn natuurlijke omgeving en tegen het klimaat. Vooral in het Ancien Régime was de 

mens volgens Emmanuel Le Roy Ladurie in hoge mate de gevangene van het demografisch en 

biologisch ecosysteem, een tweederangs acteur in een schouwspel waarin hij de speelbal was van 

evenwichten die nauwelijks te beïnvloeden waren, namelijk de verhouding tussen bevolking en 

landbouwproductie. Le Roy Ladurie wees op de nagenoeg totale stabiliteit van de Franse bevolking 

tussen 1300 en 1720, en schreef die toe aan de ecologische stabiliteit in fauna, flora, mens en 

landbouw. Vóór 1300 was er demografische explosie. Na 1300 was er een permanente rem op de 

bevolkingsgroei door een recurrente verstoring in malthusiaanse zin van het evenwicht tussen 

bevolking en voedselvoorraad (met als gevolg: hongersnood) en door de contactname van het Westen 

met gebieden met een ander ecologisch systeem, welbepaald Azië, Afrika en Amerika. Externe 

bacillen en virussen brachten in Europa pest (1348) en syfilis. Ze realiseerden een soort 

microbiologische eenmaking op wereldschaal. Rond 1348 verloor Europa in zowat één klap circa een 

vierde van zijn bevolking aan de pestepidemie, die van dan af endemisch aanwezig bleef. Een derde 

demografische remfactor was de oorlog, niet zozeer door de grote tol aan directe slachtoffers van het 



krijgsgebeuren maar door het systematisch vernietigen van het agrarische productiepotentieel van de 

tegenstander, waardoor ondervoeding een grotere impact kreeg. Aan de rol van oorlogsvoering in de 

samenleving van late Middeleeuwen en Ancien Régime besteedt het onderzoek naar de impact van de 

factor „macht‟ (cf. infra) en de uitbouw van staten de nodige aandacht. 

 

 

Emmanuel Le Roy Ladurie (1929-) 

 

Frans historicus uit de zogenaamde tweede school van de Annales, gedomineerd door Fernand 

Braudel die de klemtoon legt op de lange termijn ontwikkelingen op economisch en 

demografisch vlak als onderbouw van het historisch evenementieel gebeuren. De thesis van Le 

Roy Ladurie, aanvankelijk zoals vele Franse intellectuelen kort na de Tweede Wereldoorlog 

een „compagnon de route‟ van de communistische beweging, is één van de klassieke regionale 

studies over het boerenleven in late middeleeuwen en vroeg moderne tijd „Les paysans du 

Languedoc du XVe au XVIIIe siècle‟ (1966).  In deze lijn zal hij aanvankelijk veel aandacht 

besteden aan de schijnbare onveranderlijkheid die het boerenbestaan gedurende eeuwen lijkt te 

hebben gekenmerkt: „l‟histoire immobile‟ (naar de titel van een invloedrijk artikel van zijn 

hand uit de Annales van 1974) en aan de fundamentele voor de tijdgenoten zo goed als 

onzichtbare en ongrijpbare demografische variabelen die het historische verloop determineren. 

Niet te verwonderen dat Le Roy Ladurie als een der eersten ook aandacht schenkt aan de 

historische evolutie van het klimaat en dit reeds in een van zijn eerste publicaties, een artikel 

„Histoire et climat‟ in de Annales van 1959. Het thema zal achteraf in vele boeken hernomen 

worden. Geleidelijk aan zal hij, zoals vele leden van de Annales-school ook in de ban geraken 

van de antropologie. Zijn „Montaillou, village occitan de 1294 à 1324‟ (1975) wordt een 

klassieker in dit genre. Montaillou is een mooi voorbeeld van een vruchtbare socio-culturele 

analyse van het gedragspatroon van de bewoners van een middeleeuws dorp in Zuid-Frankrijk 

in het begin van de 14de eeuw. Categorieën als gevoelsleven, passies, sociale controle, 

jaloersheid en solidariteit zijn voor vroegere eeuwen veelal nauwelijks te achterhalen. De 

onthulling die hier mogelijk was, is het gevolg van een unieke bron, namelijk het register met 

de ondervraging van 94 van ketterij beschuldigde dorpelingen, zogenaamde Katharen, 

aangelegd door Jacques Fournier, bisschop van Pamiers (en in 1334 paus geworden in 

Avignon onder de naam Benedictus XII, wat er heeft voor gezorgd dat dit uitzonderlijke 

document in het Vaticaans archief bewaard is gebleven), een radicaal fanatieke inquisiteur 

voor de arme tijdgenoten, een hoogst efficiënte getuige voor historici. 

Kort daarop wordt Le Roy Ladurie helemaal een beoefenaar van de mentaliteitsgeschiedenis 

en komt hij dicht in de buurt van de micro storia met zijn „Le carnaval de Romans à la fin du 

XVIe siècle‟ (1979). Hij analyseert het ritueel van de jaarlijkse carnaval viering in dit 

bescheiden stadje van de Dauphiné als tijdelijke smeltkroes waarin sociale en politieke 

spanningen tot een dramatische en gewelddadige ontlading komen. Le Roy Ladurie is een van 

de stekhouders van de „Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales‟ in deze voor de 

instelling florissante jaren '70: hij neemt als commentator in het gezaghebbend blad „Le 

Monde‟ of in het weekblad „Le nouvel observateur‟ ook deel aan het publieke debat, zoals de 

meeste van de Annales-historici van die dagen.  Le Roy Ladurie behoort met Le Goff, Furet, 



Nora, Revel, Roche, Vovelle enz. tot de zelf gecanoniseerde elite die een indrukwekkende 

machtspositie in de academische wereld en in de uitgeverswereld hebben geconstrueerd. Het 

zijn de uithangborden van de „nouvelle histoire‟ die net als de „nouvelle cuisine‟ van Bocuse 

en zijn navolgers de Franse droom van suprematie belichamen en gedurende enkele jaren ook 

waarmaken. Recent zal Le Roy Ladurie ook aanknopen bij de trend van geschiedschrijving 

vanuit een egodocument: de dagboeken van een handelaars- en intellectuelengeslacht uit de 

16
de

 eeuw, de Platters „Le siècle des Platter‟  (1995) als inkijk in de waarden van die tijd. Uit 

het intellectuele parcours van Le Roy Ladurie valt duidelijk de omslag van een resoluut 

structuralistische geschiedschrijving die „totaal‟ wil zijn (tweede Annales-school) naar een 

meer cultureel en antropologisch geïnspireerde benadering (derde Annales-school) af te lezen. 

Le Roy Ladurie heeft ook in verschillende werken afgerekend met zijn communistisch 

verleden en een scherpe analyse gegeven van het totalitaire politieke denken : „Ouverture, 

société, pouvoir : De l‟Edit de Nantes à la chute du communisme‟ (2004) of nog „Les grands 

procès politiques ou la pédagogie infernale‟ (2002).    

 

 

De rol van de biologische factor werd aanzienlijk verdiept in recenter onderzoek van A. W. Crosby 

(Ecological Imperialism), J. Diamond en J. R. McNeill. Menselijke migratie, ontdekkings- en 

handelsreizen zijn oorzaak van verstrekkende biologische uitwisseling op lange afstand. Occasionele 

migranten brachten al in de prehistorie zaden, insecten en microben naar regio‟s waar die voordien 

niet voorkwamen. Tien à twaalfduizend jaar geleden versnelde dit proces op dramatische wijze door 

veralgemening en verspreiding van landbouwtechnieken. De zijderoute van China naar het Westen en 

de uitbouw van een Mongools imperium vormen een lange voorgeschiedenis van biologische 

uitwisseling binnen Eurasia en Noord-Afrika, die rond 1400 na Christus in deze zone tot een totale 

integratie en interactie van planten, dieren en microben leidde. Na 1400 grijpt dan een ‟biologische 

globalisatie‟ plaats, met de beruchte ‟Columbian exchange‟ en het Europees koloniaal imperialisme, 

dat volgens Crosby tevens ecologisch imperialisme is geweest. De snelle verovering van Amerika en 

uitschakeling van de pre-Columbiaanse beschavingen van Inca‟s en Azteken is veeleer het gevolg 

van een transfer door de Spaanse conquistadores van Europese epidemieën naar een autochtone 

bevolking die niet immuun was voor deze infecties, dan van het militair en technisch overwicht van 

de conquistadores Cortes en Pizarro. Tussen de eerste operatie van Columbus, in 1493, en die van 

Cortes, in 1518-19, sneuvelde de helft van de Amerindians (Arrawacks) in de Caraïben en Mexico 

aan door de Europeanen ingevoerde pokken, en niet door het Spaanse buskruit. Na 1500 veroorzaakte 

de Atlantische slavenhandel nog meer biologische transfers, namelijk van malaria en gele koorts, dit 

keer van Afrika naar Amerika. Omgekeerd importeerde de bemanning van Columbus, die zich bij 

haar terugkeer uit Amerika liet aanmonsteren als huurlingen in een rond Napels tegen de Fransen 

gevoerde oorlog, de tot dan toe in Europa onbekende, seksueel overdraagbare, syfilis-kwaal. Vanuit 

Napels verspreidde deze epidemie zich snel over het hele continent, om, ironisch genoeg, in 1608 

opnieuw te worden ingevoerd bij de Powhatan-indianen in Virginia, toen Engelse kolonisatoren daar 

voor het eerst aan land kwamen. Tenminste dat was tot voor kort de traditionele opvatting. De vlugge 

ontwikkeling van de kennis inzake biogenetica en het resoluut inschakelen van historische medische 

analyse bij archeologische vondsten heeft een en ander opnieuw voor herziening in aanmerking laten 

komen. Zo zijn ook op skeletten in Griekse begraafplaatsen uit ca. 600 voor Christus (Metaponto in 



Zuid-Italië) en op een kerkelijke begraafplaats uit de 14
de

 eeuw in het Engelse Hull, duidelijke sporen 

van syfilis gevonden en gedateerd. Het heeft er alle schijn van dat onderzoekers al te lang het feit van 

de chronologische gelijktijdigheid van de import van venerische ziekten uit het recent ontdekte 

Amerika en de eerste medische beschrijving aan het einde van de 15
de

 eeuw van een ziekte met elkaar 

verbonden hebben in een te exclusief oorzakelijk verband. Oudere sporen van syfilis werden als 

dusdanig dan niet „herkend‟ omdat men ervan uitging dat dit vóór 1493 onmogelijk was in West-

Europa. Vermoedelijk is wat de medische wetenschap als syfilis omschrijft het resultaat van een in 

verschillende varianten bestaand geheel van microbiologische aard dat zich in diverse vormen en met 

wisselende intensiteit in verschillende delen van de wereld heeft gemanifesteerd, wat de herimport in 

de 17
de

 eeuw bij de indianen in Virginia van een meer agressieve Europese variant verklaart. 

De ecologische geschiedenis is een in volle expansie verkerend terrein, waarbinnen op basis van de 

hedendaagse globale problematiek zoals de effecten van de global warming up bijvoorbeeld en de 

politieke discussie over het al dan niet gericht optreden hiertegen (de implementatie van de fameuze 

Kyoto akkoorden over de reductie van koolstofgasuitstoot door verkeer en industrie bijvoorbeeld) 

nog heel wat gericht nieuw onderzoek het licht zal zien. Ze slaagt er ook in de oude vertrouwde 

onderzoeksterreinen van landbouwgeschiedenis, landschapsgeschiedenis en historische demografie, 

samen met een archeologische benadering, in een globale vraagstelling samen te brengen. 

 

 

3.5. Wetenschap en techniek 
 

De ontwikkeling van het schrift ca. 3300 vóór Christus, en in de 15de eeuw van de boekdrukkunst, 

zijn twee essentiële momenten in de evolutie van de mensheid. Door de drukkunst kon een tekst 

honderd maal beter voor de toekomst veilig gesteld worden, konden wetenschappers systematisch 

vergelijken met en voortbouwen op de bevindingen en vondsten van vorige generaties. Miljoenen 

gewone mensen leerden nu lezen, en dat bevorderde hun emancipatie. Terecht beschouwde Elizabeth 

Eisenstein dan ook in The printing press as an agent of change (1979), deze evolutie als 

fundamenteel voor de opbloei van de renaissance in de 15
de

-16
de

 eeuw. Gedrukte antieke auteurs en 

denkers vallen immers niet meer weg te cijferen, terwijl dat bij vorige „renaissances‟ van de oudheid 

in de 9
de

 eeuw (de zogenaamde Karolingische renaissance) en in de 12
de

 eeuw nog wel kon omdat 

alles toen nog handschriftelijk werd gekopieerd in een klein aantal exemplaren, zodat de kans op 

onherstelbaar verlies heel groot was. Deze vorm van intellectuele kwetsbaarheid van een hele cultuur 

werd door Umberto Eco in zijn succesroman „De naam van de roos‟ treffend geïllustreerd. De 

drukkunst was in de 16
de

 eeuw al even doorslaggevend voor het succes van de reformatie via het 

voeren van de eerste pamflettenoorlog. De natuur- en menswetenschappen kenden door deze nieuwe 

factor een nooit gezien versnellingsritme van intellectuele overdracht. We hebben apart (zie deel 1, 3: 

over bronnentypes en hun evolutie) reeds aandacht geschonken aan de ontwikkeling van het schrift 

en de impact van de boekdrukkunst 

Eisensteins onderzoek inspireerde het verkennen van tal van analoge historische processen van 

overdracht van cultuur en technologie. Cross-culturele handel, ontdekkingsreizen, koloniale expansie, 

migratie, studentenmobiliteit, hebben de ontwikkeling van samenlevingen vaak grondiger beïnvloed 

en fundamenteler doen veranderen dan de interne culturele en sociale dynamiek. Niet toevallig op dit 

moment waarin de problematiek van acculturatie, „métissage‟ en in meer politiek geladen termen 



„inburgering‟ en multiculturaliteit op de agenda van de meeste westerse landen staat, heeft het ESF 

(European Science Foundation) een breed historisch programma lopen rond de thematiek van 

„cultural transfers, 1400-1700‟ onder leiding van de Franse historicus Robert Muchembled.  

A. Pacey (1990) toonde aan hoe door de ‟ontmoeting van continenten‟ technologie een dynamische 

factor geweest is in de wereldgeschiedenis. Elke beschaving kende weliswaar een eigen, interne 

dynamiek, maar werd ook gesensibiliseerd door innovaties en transfers uit andere culturen. Tot in de 

12de eeuw was Europa technologisch achterlijk in vergelijking met China en de islamwereld. De 

contacten die binnen de context van de kruistochten en de tijdelijke uitbouw van feodale westerse 

bruggenhoofden in het Nabije Oosten mogelijk werden, hebben toen tal van innovaties in de 

landbouw naar Europa gebracht. Willem van Rubroek bracht in 1257 buskruit uit Mongolië naar het 

Westen. De islam bracht, via de verstedelijkte samenleving van Arabisch Spanje, papier en 

uurwerken in Europa binnen en via kopieën van klassieke auteurs heel wat fundamentele teksten die 

voor de ontwikkeling van wetenschap en filosofie van het grootste belang waren. Het overbrengen 

van Europese mijntechnologie naar Peru en Mexico in de 16
de

 eeuw bracht in Europa het goud en 

zilver binnen, dat tot dan ontbrak om massale handel met Azië te kunnen organiseren. 

Niettemin ontwikkelden de Europeanen, van de 16
de

 tot de 20
ste

 eeuw, de theorie van hun superioriteit 

over de niet-Europese volkeren, niet zozeer op grond van hun kwalitatief hoogstaande politieke 

systemen of godsdienst(en), dan wel door hun indrukwekkende wetenschappelijke en technologische 

creativiteit. M. Adas toonde in Machines as the Measure of Men (1989) dat dit een onbillijke, en 

grotendeels onjuiste, beeldvorming is, vanaf 1500 geconstrueerd door westerse ideologen, vooral als 

een discours om de koloniale overheersing te legitimeren. Westerse reizigers naar China en Indië 

konden weliswaar niet omheen de hoogstaande technologie in die beschavingen, maar rapporteerden 

dat vanaf de 16
de

 eeuw de creativiteit er stilgevallen zou zijn. Vanaf begin 19
de

 eeuw, onder indruk 

van de Industriële Revolutie, wordt technologische innovatie dusdanig geïdentificeerd met 

beschaving, dat de Europese intelligentsia de inferioriteit van Afrikaanse en Aziatische volkeren nu 

helemaal gaat verklaren door hun (vermeend) gebrek aan technologische en wetenschappelijke 

prestaties, en veel minder door hun biologische en raciale kenmerken. Aan het einde van de 19
de

 

eeuw, na de publicatie van de theorieën van Darwin echter wordt intelligentie en techniek gekoppeld 

aan biologie en ras, en zo gaat het raciale verklaringsmodel virulent opduiken. De blanke 

Übermensch wordt nu helemaal technologisch superieur, en krijgt een nadrukkelijke taak als drager 

van beschaving. In de huidige machtsconstellatie van de wereld is het economisch zwaartepunt zich 

aan het verleggen naar de Aziatische groei-economieën (Japan, China, Indië) en wordt aangenomen 

dat in een nabije toekomst ook het zwaartepunt inzake technologische en wetenschappelijke innovatie 

niet noodzakelijk meer in de Westerse wereld zal te zoeken zijn, wat in belangrijke mate de algemene 

gevoelens van onbehagen met de globalisatie mee verklaart.  

 

 

3.6. Macht 
 

Machtsverhoudingen berusten op sociale verhoudingen (de boven- en onderschikking die de basis 

van een sociale relatie vormen) en zijn dwingend. Macht kan bestudeerd worden, door bijvoorbeeld 

de machtsbronnen als criterium te nemen: macht kan gebaseerd zijn op geld, prestige, eigendom, 

competentie enz. De klassieke sociologie (Max Weber) definieerde macht als „de waarschijnlijkheid 



dat iemand zijn/haar wil kan opleggen niettegenstaande weerstand bij de medeactor‟. Uit deze 

definitie klinkt iets door van het éénrichtingsverkeer en de asymmetrie waarmee historici en sociale 

wetenschappers traditioneel macht hebben bejegend. Macht is iets dat van boven af „top down‟ over 

de hoofden van ondergeschikten wordt uitgeoefend. In de traditionele historische analyse wordt 

macht politiek benaderd: macht zorgt er dan voor dat het overtreden van regels als overtreding wordt 

beschouwd. De klemtoon komt aldus sterk te liggen op de instellingen die verantwoordelijk zijn voor 

het totstandkomen van de regels zoals vorsten en parlementen. Deze instellingen waken over het 

respecteren van dezelfde regels en kunnen, indien nodig, sanctionerend optreden, door het instellen 

van rechtbanken bijvoorbeeld. Politieke geschiedenis blijft in deze opvatting beperkt tot de studie van 

de werking van instellingen. 

Onder invloed van de globale maatschappelijke mutaties der jaren 60, groeide toen in de nieuwe 

sociale geschiedenis, concreet in de groepen rond tijdschriften als de ‟Annales‟ en ‟Past and Present‟, 

belangstelling voor machtsopbouw van onderen „bottom up‟ uit. Het verband met de 

contestatiebewegingen aan Europese en Amerikaanse universiteiten is evident. In deze ‟History from 

below‟ werd macht niet langer beschouwd als van bovenaf opgelegd, noch als een evidente 

constructie van sociale verhoudingen. Macht werd geleidelijk gezien als maakbaar en beïnvloedbaar 

door wie haar onderging. Vandaar een hernieuwde belangstelling voor collectieve bewegingen, 

opstanden, voorlopers van de volksvertegenwoordiging. Deze laatste, de zogenaamde 

‟representatieve organen‟, die met lokale varianten in zowat alle laat-middeleeuwse vorstendommen 

gestalte gaven aan de vertegenwoordiging van de politieke mondige groepen: adel, clerus en ‟derde 

stand‟, belichaamden vaak op georganiseerde wijze de officiële oppositie tegen de vorstelijke macht 

‟from above‟. De Amerikaanse socioloog Charles Tilly (+ 2008) heeft deze analyse vertolkt in studies 

over de Franse contra-revolutie uit 1793 in West-Frankrijk (The Vendée, 1964) en over de sociale 

onrust in Frankrijk sinds de 17de eeuw (The contentious French, 1986). Onderzoek als dit van Tilly 

gaf nieuwe impulsen aan de studie van de staatsvorming, en van de processen waardoor een centraal 

staatsgezag beslag wist te leggen op de fiscaliteit en uiteindelijk het monopolie op het uitoefenen van 

geweld binnen een bepaalde samenleving in handen kreeg. Een kernthema van de Europese 

geschiedenis na 1500 is dan ook de opmars van het kapitalisme en de gelijktijdige processen van 

staatsvorming. In de titel van een van Tilly‟s invloedrijkste werken samengebracht als Big structures, 

large processes, huge comparisons (1985). Tilly onderscheidt een ‟capital intensive path‟ en een 

‟coercion intensive path‟ naar staatsvorming. In het eerste model is de concentratie van kapitaal, via 

de fiscaliteit, doorslaggevend, in het tweede de pure dwangmiddelen. De Nederlanden zijn een 

voorbeeld van het eerste scenario, Frankrijk van het tweede. Bij een dergelijk opzet groeien historici 

en sociologen quasi automatisch naar elkaar toe, een methodologische interactie waaraan Tilly zelf in 

een methodologische opstel ‟As sociology meets history‟ (1981) gestalte gaf. Zijn invloed op de 

recente historiografie in Europa is zeer groot. Onder meer via zijn invloedrijke „resource mobilisation 

theory‟ uit 1978 waarin hij vijf componenten isoleert die toelaten politieke actie nu en in het verleden 

te evalueren (de belangen, de organisatie, de mobilisatie, de mogelijkheden en de collectieve actie 

zelf). Hij gaat daarbij wel uit van de hypothese dat de betrokken actoren rationele overwegingen en 

kosten-baten analyses uitvoeren.  

De invloed van Tilly blijkt onder meer uit het onderzoeksprogramma van de ‟European Science 

Foundation‟ in de jaren 90 (‟la génèse de l‟Etat moderne‟) onder leiding van Wim Blockmans en 

Jean-Philippe Genet, en uit onderzoek naar bijvoorbeeld oppositionele bewegingen in Gent, in de 



middeleeuwen door Marc Boone, in de 19
de

 en 20
ste

 eeuw door Gita Deneckere. Deze manier van 

kijken en ook „luisteren‟ naar wat oppositiebewegingen te vertellen hebben, sluit ook aan bij de 

manier waarop de „linguistic turn‟-historici de reflex heeft bijgebracht om teksten op verschillende 

niveaus te lezen en te decoderen. Vele politieke bewegingen uit late Middeleeuwen en Ancien 

Régime maar ook nog uit de 19
de

 eeuw en 20
ste

 eeuw, hebben geen directe verslagen van hun 

activiteit of teksten met uitgewerkte politieke programma‟s achtergelaten. Het is voor de historicus 

die hen in beeld brengt vaak woekeren met wat men wel eens „hidden transcripts‟ in tegenstelling tot 

het publieke transcript van de officiële machtsverhoudingen (James Scott) heeft genoemd: de echte 

bedoelingen blijven verscholen achter een backstage discours waarin de machtelozen hun onvrede 

met de situatie ventileren. Opnieuw krijgen geruchten, liedjes, toneelteksten, gebaren, het hele theater 

van de machtelozen een heel belangrijke rol toebedeeld: die van verklikker van opvattingen waarvoor 

in het officiële discours geen of amper plaats is. 

4. VAN VERHAAL NAAR STRUCTUUR EN 

TERUG NAAR HET VERHAAL:  

DE GESCHIEDENIS OP DE GOLVEN 

VAN DE INTERDISCIPLINARITEIT 
 

In 1931 had de Franse literator Paul Valéry krachtig kritiek geformuleerd op het misbruik van de 

geschiedenis met ideologische en politieke doeleinden (cf. infra). Geschiedschrijving was 

ongeloofwaardig en diende nergens toe. En deze kritiek kort na WO I was verdiend. Ondanks het 

enorme intellectuele prestige dat de geschiedwetenschap in de late 19
de

 eeuw was te beurt gevallen, 

had ze volkomen gefaald om precies WO I, dit voor de westerse cultuur in vele opzichten 

zelfvernietigend conflict, te voorzien laat staan te verklaren. In de periode van het interbellum zijn er 

verschillende pogingen ondernomen om voor de nodige vernieuwing te zorgen, maar de strijd tegen 

het in leerstoelen en instituten verankerd academisch establishment heeft lang geduurd. En de verdere 

intellectuele verwarring die in de aanloop naar WO II ten top steeg, leek de kritiek van Valéry eerder 

te bevestigen dan van antwoord te dienen. Na W.O. II zijn er vele pogingen geweest om Valérys 

kritiek alsnog te beantwoorden. De Nouvelle Histoire van de opeenvolgende scholen die zich rond het 

Franse tijdschrift Annales hebben gevormd, de New Left, de nieuwe sociale geschiedenis en de 

nieuwe cultuurgeschiedenis droegen elk hun steentje bij. 

Deze „nieuwe geschiedenissen‟ putten hun geloofwaardigheid niet uit een voorbarige zaligverklaring 

van wetmatigheden, zoals in het 19
de

 eeuws positivisme, noch uit een zogenaamd ‟objectivisme‟ 

zoals in het historisme, dat ervan uitging dat ‟pure‟ feiten bestonden. De ‟nieuwe‟ historici beseffen 

dat ze niet tot overtuigende interpretaties komen indien ze niet zoeken naar politieke, sociale en 

culturele systemen, en naar diepere oorzaken. De oude verhalende stijl van het historisme diende 

plaats te ruimen voor een geschiedenis die vanuit een vraagstelling vertrok, die (historisch 

gefundeerde) antwoorden zocht op actuele maatschappelijke vragen. Weg van het verhaal naar de 

structuur. 

Een tweede strategie in de bewijsvoering van de nieuwe scholen ligt in het overnemen van theorieën 

en verklaringen uit de sociale wetenschappen (economie, sociologie, politicologie) om mechanismen 



in de samenleving te begrijpen. Om te kunnen extrapoleren naar vandaag en morgen, moet men een 

aanloop nemen in gisteren. Statistici doen dit systematisch. Indien de Russische econoom Kondratieff 

de pieken in prijzen, lonen en rentevoeten in 1815, 1870 en 1920 niet naast elkaar had gelegd, dan 

had men er zelfs geen idee van gehad dat er in de economie longrun bewegingen zitten; de verklaring 

van de mechanismen is dan een volgend probleem. J. Forester (M.I.T., Massachusetts Institute of 

Technology Boston), een van de auteurs van het Rapport van de Club van Rome, schrijft de 

onzekerheid van de huidige samenleving en wetenschap toe aan een geografisch en chronologisch te 

kortzichtige visie op de geschiedenis. Men zocht antwoorden op de oorzaak van de crisissen op korte 

termijn en in de conjunctuurgolven van de nationale economieën. Dit was een dubbele vergissing. 

Enerzijds is de dynamiek van de industrielanden gedetermineerd door die van de 

ontwikkelingslanden (en omgekeerd), anderzijds is observatie over de lange termijn vereist. Maar 

ook deze vernieuwde grote verhalen en inzichten ontsnapten niet aan kritiek. In de euforie van het 

„einde van de koude oorlog‟ en de implosie van het zogenaamde Oostblok, werd zelfs in 1992 door 

de Amerikaanse cultuurfilosoof Francis Fukuyama overmoedig even het „einde van de geschiedenis‟ 

uitgeroepen. Deze kreet werd reeds meermaals door de realiteit brutaal ontkracht, en zeker sinds 11 

september 2001 en in de context van globalisering, toegenomen religieus fanatisme en global 

warming up zijn de grote verhalen meer dan ooit terug.  

Maar ook de grote syntheses en samenhangen waartoe de nieuwe geschiedenis onder invloed van het 

structuralistische paradigma gekomen was, werden aan een genadeloos proces van deconstructie 

onderworpen. Het achterliggend discours werd in de context van de zogenaamde „linguistic turn‟ (na 

enige tijd gevolgd door een cultural turn) ontmaskerd als een zoveelste visie naast andere visies op 

het verloop van de geschiedenis. Deze derde strategie van de historici van de nieuwe scholen, het 

inschakelen van de verworvenheden van de studie van taal, teksten en tekens deed de slinger van het 

historisch bedrijf terugslaan van structuur naar verhaal. Ze is nog verre van uitgeraasd, maar wordt op 

haar beurt voorwerp van bevraging en kritiek. Het zelfreinigend mechanisme van autokritiek dat de 

grondleggers van de Annales-school hebben in gang gezet is, met andere woorden, nog verre van 

uitgewerkt. 

Inderdaad: elke methode kent haar overdrijvingen en beperkingen. Hoe verrijkend en vernieuwend de 

interdisciplinaire aanpak vanaf het interbellum ook moge geweest zijn, het zou naïef zijn de ogen te 

sluiten voor de gevaren en risico‟s die aan de interactie met de sociale wetenschappen voor de 

historicus verbonden blijven. In het hiernavolgend overzicht van de methodologische vernieuwingen 

zal er dan ook op worden gewezen. De valkuil van het anachronisme is de meest evidente, hoe 

moeilijk ze ook te vermijden is. Elke tijd stelt immers weer nieuwe vragen aan het ene zelfde 

verleden, met als resultaat telkens een nieuw beeld. En daarbij maakt men fataal gebruik van 

anachronistische termen en begrippen die de tijdgenoot niet kende of gebruikte, zoals „patriciaat‟, 

„proletariaat‟ of „handelsembargo‟ in de 13
de

 eeuw. Een ander risico ligt in de intellectuele fascinatie 

die nu eenmaal van het modelmatige en de conceptualisering uitgaat en daaraan verbonden het 

voorbarig en fout generaliseren. Historici dienen beducht te blijven voor het eenmalige van het 

historisch proces en mogen hun basismateriaal, het feitenarsenaal, niet verwaarlozen. In die zin zijn 

de oude recepten van de positivistische school niet helemaal waardeloos, hoe kritisch en ironisch de 

vernieuwers ze ook hebben omschreven! Om het met de woorden van een in dit verband onverdachte 

getuige te zeggen, want een der grondleggers van de Annales-school, Marc Bloch in zijn „Apologie 



pour l‟histoire ou le métier d‟historien (1941): “les méchants faits détruisent les plus belles 

théories”. 

 

 

4.1. De sociale wetenschappen: de invloed van de grote 
theorieën 

 

De geschiedenis doet, vooral sinds de jongste 70 jaar, gretig een beroep op de hulp van de sociale 

wetenschappen. De historicus moet in deze visie tegelijk een beetje psycholoog, socioloog, 

demograaf en antropoloog zijn, wil hij zijn vak uitbouwen tot een alomvattende wetenschap van de 

mens. 

Oorspronkelijk lag het verschil tussen de geschiedenis en de sociale wetenschappen hierin dat de 

geschiedenis minder het accent legt op het wetmatige, en dat voor haar de tijdsdimensie essentieel is. 

De sociologie focust op handelingen van mensen in collectief verband, op handelingen die berusten 

op een collectief bewustzijn, dat niet herleidbaar is tot het individu. De interdisciplinaire aanpak 

tussen geschiedenis en sociale wetenschappen opende de ogen voor zowel historici als sociale 

wetenschappers, beiden raakten een deel van hun naïviteit kwijt. De eersten zagen in dat de evolutie 

van de mens ook een biologisch-genetisch en een sociaal-cultureel proces is. De sociologen gaven toe 

dat het verleden een enorm reservoir is voor diepgaande verklaringen, dat niet zomaar als 

onbruikbaar kan terzijde worden gelaten. De vraag of een bepaalde relatie eenmalig en toevallig is, of 

dat er integendeel sprake kan zijn van een steeds terugkerende correlatie, dwingt hen het verleden als 

een dimensie in hun gezichtsveld te betrekken. 

Het combineren van diverse sociale wetenschappen leidde tot vernieuwende visies op mens en 

maatschappij en provoceerde nieuwe vraagstellingen. 

 

 

 

4.1.1. De grote theorieën: Marx, Weber en Durkheim 

 

Het zoeken van inspiratie door historici bij de sociale wetenschappen gaat terug tot de vroegste dagen 

van die wetenschappen, in het midden van de 19
de

 eeuw. Deze vroege theorieën peilden naar de vele 

vormen waarin mensen gestalte gaven aan familie, georganiseerde ontspanning, sociale klasse, 

politieke partij. 

Karl Marx (1818-1883) heeft enorme invloed uitgeoefend op alle sociale wetenschappen, ook op 

niet-marxistische historici zoals Henri Pirenne, door zijn synthese over het verband tussen 

economische structuur, sociale ambities en politieke systemen. Marx denkt fundamenteel volgens het 

dialectisch paradigma dat hij bij de Duitse filosoof Hegel haalt. Diens theorie bestond uit een triade 

van these, het oproepen van een reactie (anti-these) en ten slotte de botsing van beide vorige, leidend 

tot een synthese, die op haar beurt een nieuwe these vormt, en dus uitgangspunt wordt van een nieuw 

proces dat zich eindeloos kan herhalen. Dialectisch denken weigert om in de eenvoudige oorzaak 

versus gevolg relatie te denken, zoals het positivisme deed. In de dialectiek staat wederkerigheid 

centraal en deze wederkerigheid gaat ook op voor de relatie tussen theorie (wetenschappelijk inzicht) 



en praxis (maatschappelijke actie op basis van dit inzicht). Karl Marx paste dit schema toe op de 

historische evolutie: de dialectische relatie tussen materiële productiekrachten en sociale 

productieverhoudingen is de basis van alle sociale mutaties. De geschiedenis is in deze redenering 

een opeenvolging van uiteenlopende productievormen en maatschappijvormen die daaraan vast zaten. 

Dit werd „historisch materialisme‟ genoemd, al doet deze term onrecht aan de theorie. Marx erkende 

wel degelijk niet-materiële factoren in het handelen. Hoewel dus de materiële situatie als motor van 

het handelen primeert (historisch materialisme), onderscheidt het marxisme ook andere 

determinerende factoren, zoals de techniek, de ideologie, het spirituele. Naast de economische 

infrastructuur (de productieve krachten, de sociale klassen, de techniek) bestaat een ideologische 

bovenbouw (het recht, de moraal, de kunst); tussen deze beide aspecten bestaat een dialectische 

relatie. In de klassenloze maatschappij zal de economische factor als motor subsidiair worden en 

plaatsmaken voor andere factoren. 

 

 

Karl Marx (1818-1883)  

 

Geboren in het Pruisische Trier gaat Marx (van origine Jood maar opgegroeid in een tot het 

Lutheranisme bekeerde familie) in Bonn en nadien in Berlijn studeren. Hij vindt er aansluiting 

bij de links-Hegelianen, die een atheïstische en revolutionaire interpretatie van de denkbeelden 

van Georg Hegel voorstaan. Na zijn promotie in 1841 ondervindt hij  net als Ludwig 

Feuerbach zijn inspirator op dat ogenblik dat het intellectuele klimaat niet gunstig is voor een 

academische loopbaan voor wie tot de links- of jong-Hegelianen wordt gerekend. In 1842-43 

wordt hij redacteur van een revolutionair ingesteld blad de „Rheinische Zeitung‟ in Keulen, 

een eerste sociale reportage over de wijnbouwarbeid in de Moeselstreek doet hem beseffen dat 

zijn economische kennis aanvulling behoeft. In 1844 ontmoet Marx in Parijs Friedrich Engels, 

van Duitse origine maar in het Engelse Manchester ten overvloede geconfronteerd met de 

sociale uitwassen van het industrieel kapitalisme. In verschillende werken oefenen beiden 

kritiek uit op Feuerbach en Proudhon, hun gedachten nemen een wending in een steeds meer 

uitgesproken revolutionaire richting. Voor deze laatste kritiek en ook als illustratie van Marx‟ 

scherpe stijl, zie: Misère de la philosophie. Réponse à la philosophie de la misère de M. 

Proudhon (1847). 

Op vraag van de Pruisische regering wordt Marx uitgewezen. Hij verblijft dan ook  in de jaren 

1847-48 als balling in Brussel, waar hij samen met Engels het „Communistisch manifest‟ 

schrijft. Terug in Parijs en kort nadien in Keulen, neemt hij deel aan de revolutionaire 

bewegingen van het revolutiejaar 1848 in Frankrijk en het Rijnland, om uiteindelijk alweer als 

balling in 1849 in Londen aan te komen, hij zou er tot aan zijn dood blijven. In deze lange 

Londense periode zal hij, naast vele andere gelegenheidsstukken, zijn hoofdwerk „Das 

Kapital. Kritik der politischen Oekonomie‟ concipiëren en ook richting geven aan de 

Internationale arbeidersassociatie, beter gekend als de „Eerste internationale‟ (in de feiten in 

1872 en in rechte in 1878 opgeheven). Marx heeft zich ook als eigentijds historicus 

gemanifesteerd, in zijn  „Der achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon‟ (over de machtsgreep 

van Napoleon III) uit 1852 of nog Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871) over de Parijse 

commune van 1870. 



 

Lit.: Marx-Engels-Werke (MEW), Berlin, 1956–1990 (43 delen). 

 

 

Na WO II heeft zich in de Oostbloklanden gedurende vele jaren een verstarde doctrinaire versie van 

de marxistische geschiedschrijving gehandhaafd. In West-Europa hebben historici als Jan Romein en 

Karl Wittfogel er boeiende variaties uit gedistilleerd. Ook de tweede Annales-school rond Fernand 

Braudel (cf. infra) is sterk beïnvloed door het marxisme zoals dit in het Westen door filosofen als 

Jean-Paul Sartre, Louis Althusser, Ernest Mandel enz. verder is uitgewerkt. Sinds de jaren ‟70 is een 

discussie op gang gekomen tot theoretische vernieuwing van het marxisme. 

François Furet (1927-1997) een der leidinggevende figuren uit het Franse intellectuele establishment, 

epigoon van de Annales-school en erkende autoriteit inzake de studie van de Franse Revolutie, zal in 

zijn intellectuele en politieke opvattingen evolueren, zoals velen onder zijn collega‟s van een 

doctrinair communisme naar een meer liberale opstelling, maar blijvend getekend zijn door de 

invloed van het marxisme. „Ni Jésus, ni Mao, ni Toynbee: un peu de Marx et le plus possible de 

science‟ met deze kreet vatten Bourdé en Martin hun hoofdstuk over de inspiratiebronnen van de 

Annales-school samen. 

Het impact van de Duitse socioloog-historicus Max Weber (1864-1920) was en is nog steeds 

fundamenteel. Voor hem is de sociologie een wetenschap die de concepten en empirische maatstaven 

moet aanreiken waarmee de geschiedenis tot verantwoorde causale relaties moet komen. Weber 

probeerde de in zijn tijd heftig woedende Methodenstreit in de Duitse sociale wetenschap tussen 

nomothetische en ideografische denkers te overbruggen (cf. infra): de eersten wilden wetmatigheden 

ontdekken vooral in de geschiedenis en de economie, de tweeden stelden dat sociale wetenschap zich 

tot het beschrijven diende te beperken. Webers basisidee is dat de nuttige concepten als ‟ideaaltypen‟ 

kunnen fungeren, die de basis zijn voor typologieën, gepuurd uit de abstrahering op basis van de 

observatie van vele empirische gegevens. Voorbeeld van een historische ideaaltype is bijvoorbeeld de 

kapitalistische markt, voorbeeld van een algemeen sociologisch ideaaltype de bureaucratie. Een ander 

ideaaltype is de middeleeuwse stad: basis van een oorspronkelijk commune-ideaal dat fundamenteel 

is voor de ontwikkeling van een modern burgerschap en de groei naar een politiek systeem waarin 

ruimte is voor representatie en debat. Voor Weber zijn causale relaties belangrijk: hij hanteert daarbij 

de notie „causale adequaatheid‟, verder dan waarschijnlijkheidsuitspraken kan men niet komen (cf. 

supra over falsificatie). Weber concentreert zich op de rationalisatie van de samenleving: indien hij 

bij zijn onderzoek steeds uit een individueel handelen vertrekt, biedt hij toch geen psychologische 

verklaring. De zin die actoren aan hun daden geven, halen ze voor hem niet in de eerste plaats uit hun 

individuele psychische gesteldheid maar uit de cultuur van de sociale organisatie(s) waartoe ze 

behoren. Een van zijn thesen die dit illustreert, is die van de intrinsieke samenhang die Weber 

onderkende in zijn Wirtschaft und Gesellschaft uit 1922, tussen het verwervingselement in het 16
de

-

eeuwse kapitalisme en de specifieke mentaliteit van de calvinistische milieus, namelijk ascese als 

levensverzekering voor het zielenheil: Kapitalbildung durch asketischen Sparzwang. Het 

protestantisme zou dé voedingsbodem geweest zijn van het moderne kapitalisme. Godsdienst is niet 

iets wat normaal met kapitaalsaccumulatie wordt geassocieerd, toch stelt Weber dat de ontwikkeling 

van het kapitalistisch systeem in de 16
de

 eeuw door een uit het calvinisme voortkomende rationele 

levenswijze wordt ondersteund. Ethisch rationalisme is de basis voor een actieve levensinstelling, het 



calvinisme is dus een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van het kapitalisme maar niet 

zomaar een afdoende voorwaarde. Er is dus geen monocausale relatie tussen kapitalisme en 

calvinisme, wel is er sprake van een „causale adequaatheid‟. Uiteraard had ook Marx zich voor hem 

over het ontstaan van het kapitalisme gebogen. Weber heeft de psychologische abstractie van Marx, 

zijnde de keuze tussen hang naar accumulatie en hang naar genotsrealisatie, onderzocht in de 

historische realiteit en nuanceert de strak dogmatische samenhang die de marxistische dialectiek ziet 

tussen de economie en de andere menselijke activiteiten. 

 

 

Max Weber (1864–1920) 

 

Een der grondleggers van de sociologie, centraal in zijn oeuvre staat het thema van de 

zoektocht naar de oorsprong en ontwikkeling van de rationaliteit die hij als één der 

onderscheidende elementen van het Westers denken ziet. Aanverwante of afgeleide thema‟s 

zijn de bureaucratie, het ontstaan van de staat, het recht, de godsdienst als georganiseerd 

sociaal fenomeen. Weber gaat erg historiserend te werk, zijn hele oeuvre is als een filosoferen 

over historische thema‟s te lezen, hij deed nauwelijks aan sociologisch veldwerk. Zijn invloed 

is traditioneel zeer groot geweest in de Duitstalige wereld, en in tweede instantie in de 

Verenigde Staten (op Talcott Parsons onder meer), ze is pas met vertraging in de Franstalige 

wereld te merken. Weber is op zijn best wanneer hij verbanden tussen verschillende 

deelgebieden legt, zoals de band tussen godsdienst en het ontstaan van het kapitalisme. Na 

studies in Heidelberg, Straatsburg, Berlijn en Göttingen, wordt hij in 1893 zelf lesgever in 

Berlijn (rechtsgeschiedenis en handelsrecht), hij huwt in dat jaar met Marianne Schnitger, een 

intellectueel en maatschappelijk actieve vrouw die na Webers vroegtijdige dood een groot deel 

van zijn oeuvre postuum zal uitgeven. In 1894 wordt hij op een leerstoel politieke economie in 

Freiburg in Breisgau aangesteld, drie jaar nadien in Heidelberg. Weber doorloopt in zijn 

relatief kort leven vele momenten van  depressie, en wordt uiteindelijk lesgever in Wenen in 

1918 en in München in 1919. Hij is ook bij de politieke actualiteit betrokken geweest, 

namelijk bij het Verdrag van Versailles in 1919 en bij het ontwerp van grondwet voor de 

Weimar-republiek. Hij heeft voornamelijk werk nagelaten dat in een grote verzameling 

„Wirtschaft und Gesellschaft‟ in 1922 voor het eerst wordt uitgegeven.  

Lit.: zie onder meer het levensbericht door zijn weduwe: Max Weber, ein Lebensbild, 1926 en 

recent F. Ringer, Max Weber : an intellectual biography, Chicago, 2004. Er bestaan 

verschillende verzameledities van Webers werk: Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und 

Wirtschaftsgeschichte, ed. Marianne Weber. Tübingen, 1988 (2); Wirtschaft und Gesellschaft : 

Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen, 1980 (5). 

 

De invloed van en de uitdaging door de stellingen van Weber was verreikend. R.H. Tawney, in zijn 

Religion and the Rise of Capitalism uit 1926, en A. Fanfani hebben Webers opvattingen genuanceerd 

door erop te wijzen dat het kapitalisme even sterk is opgebloeid in de katholieke landen van de 16
de

 

eeuw en zelfs al voordien voorkwam in bepaalde contexten, zoals de Italiaanse stadstaten van de late 

middeleeuwen en renaissance bijvoorbeeld. Dit alles doet niets af aan het bestaan van specifieke 

relaties tussen bepaalde sociale en godsdienstige groepen, en de invloed van ideologie op 



economische bezitsvormen en gedragingen. Een dergelijk verband werd geponeerd voor methodisten 

en dissenters door E.E. Hagen in On the Theory of Social Change uit 1964. Volgens Hagen zou de 

dynamiek echter minder te wijten zijn aan de godsdienstige factor dan aan de behoefte aan 

achievement op sociaal-economisch vlak, ingeprent bij kinderen van minderheidsgroepen. In deze 

aangepaste versie van Webers theorie zouden kapitalistische ondernemers in essentie uit marginale 

groepen van de maatschappij komen. De grenssituatie is de factor die leidt tot inspanningen om uit de 

marginale situatie op te stijgen, zegt onder meer A. Hepburn in Minorities in History (1978). Peter 

Gay (1985) heeft Weber nog in een heel andere zin genuanceerd door Webers kapitalistische 

zakenman psychoanalytisch te benaderen. 

Al zijn de theorieën van Weber en van de minderheidstheoretici niet zonder meer houdbaar, toch zijn 

ze aantrekkelijk omdat ze een werkzaam model van een bepaalde sociale dynamiek aanbieden. 

Emile Durkheim (1857-1917) is een van de grondleggers van de structurele benadering binnen de 

sociologie. Als jood en actief participant aan het publieke debat rondom de zaak van de ten onrechte 

door het Franse establishment in 1894 veroordeelde en in 1906 officieel gerehabiliteerde 

legerkapitein Alfred Dreyfus is zijn optreden trendzettend geweest voor de publieke rol die Franse 

intellectuelen sindsdien waarnemen. Centraal concept in de sociologie van Durkheim zijn de sociale 

feiten „faits sociaux‟: alle producten die afgeleid zijn uit het georganiseerde sociale leven. Ze zijn 

extern aan het individu en dwingend. Durkheim distantieert zich met deze opvattingen van een 

filosofische of psychologische benadering van het sociale. Sociale feiten worden door statistische 

regelmaat gekenmerkt en zijn op deze wijze bestudeerbaar. Er zijn twee soorten sociale feiten: 

materiële en immateriële. Deze laatste zijn vooral waarden en normen die door een individu worden 

geïnterioriseerd maar die niet tot zijn/haar psyche behoren. Van de verschillende hoofdwerken van 

Durkheim is vooral zijn „Le suicide. Etude de sociologie‟ uit 1897 toonaangevend omdat hij hierin 

comparatief verschillende samenlevingen (en periodes) in beschouwing neemt en aantoont hoe via 

het collectief bewustzijn, samenlevingen zich de wereld voorstellen en ervaren. Ook hoe en in welke 

uiteenlopende mate een bepaalde samenlevingsvorm individueel gedrag integreert dan wel reguleert.  

 

 

Emile Durkheim (1857-1917) 

 

Frans socioloog van Joodse origine, actief verdediger van kapitein Dreyfus en persoonlijke 

vriend van socialistisch voorman Jean Jaurès. Hij speelt ook een discrete maar niet te 

miskennen rol als geëngageerd intellectueel (zo is hij mede-oprichter van de Liga voor de 

mensenrechten). Gevormd aan de Ecole Normale Supérieure (geaggregeerde in de filosofie in 

1882) behoort hij tot het Franse intellectuele establishment, in 1887 lesgever benoemd in 

Bordeaux, in 1902 aan de Sorbonne. Tussendoor, in 1898, heeft hij het erg invloedrijk 

tijdschrift „L‟année sociologique‟ opgericht, wat hem toeliet de sociologie als aparte 

wetenschap een plaats te geven in het Franse intellectuele landschap. Naast het 

institutionaliseren van de sociologie als wetenschap, heeft Durkheim ook fundamenteel 

bijgedragen tot haar methodologische verfijning; hij is niet enkel verantwoordelijk voor een 

breed theoretisch kader voor de sociologie, maar ook voor het aantonen hoe dit toe te passen. 

Godsdienst, opvoeding, misdaad en zelfmoord waren de sociale instellingen en verschijnselen 

die door hem werden bestudeerd en in een bredere context geduid. Durkheim, een patriot maar 



ook pacifist, heeft de dood van zijn zoon aan het front in Wereldoorlog I nooit kunnen 

verwerken, in 1917 sterft hij zelf vroegtijdig. Tot zijn belangrijkste werken behoren: De la 

Division du travail social (1893) ; Les Règles de la méthode sociologique (1895) ; Le Suicide 

(1897) en Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912). De invloed van Durkheim op 

de structuralistische en functionalistische school binnen de sociologie en op Franse sociologen 

en sociaalwetenschappers is zeer groot geweest.  

 

 

De invloed van de sociologie van Durkheim heeft zich in de historische wereld het vroegst en het 

sterkst laten voelen in Frankrijk, sinds 1929 heel nadrukkelijk in de school van de Annales. De rol 

van twee van zijn directe leerlingen is daarbij cruciaal geweest: François Simiand (1873-1935) die de 

economische sociologie heeft beoefend en aldus de studie van de arbeiderswereld maar ook de 

historische studie van lonen heeft gepropageerd en Marcel Mauss, (1872-1950) die in aansluiting met 

de Chicago-school de maatschappelijke betrokkenheid van de intellectueel beklemtoont, wat in het 

geval van de sociologie tot uiting komt via enquêtes die door actuele problemen zijn geïnspireerd. 

Mauss was ook sterk door de antropologie beïnvloed. Zijn werk over de „gift‟ (Essai sur le don, 

1923-24) geldt nog steeds als inspiratiebron voor actueel historisch onderzoek. De wisselwerking 

tussen sociologen en historici (maar ook geografen, psychologen, filosofen) komt totstand in de 

context van het tijdschrift dat Henri Berr in 1900 opricht en dat met de nieuwe eeuw een nieuwe wind 

door de sociale wetenschappen wil laten waaien. De titel is op zich een heel programma: het gaat 

namelijk niet minder dan om de (nog steeds bestaande) Revue de Synthèse. 

 

4.1.2. Methodologische vernieuwing 

 

De sociale wetenschappen inspireerden vele historici tot het zoeken naar recurrent gedrag, tot het 

verfijnen van hun vocabularium en tot het overnemen van terminologieën en technieken. De 

belangrijkste vernieuwing blijft het voorop plaatsen van  een „histoire question‟, een geschiedenis die 

vertrekt uit een kritische vraagstelling, een problematiek en die niet langer beperkt wil blijven tot een 

„histoire récit‟, het chronologische verhaal dat als het ware automatisch komt bovendrijven nadat 

men de bronnen volgens de regels van de kunst en de recepten van de „histoire historisante‟ (of 

histoire positiviste) heeft behandeld. Na decennia hervormingen en interdisciplinaire aanpak in de 

traditie van de Annales-scholen, zal Antoine Prost in 1996 de klassieke uitspraak van Langlois en 

Seignobos „pas de documents, pas d‟histoire‟ dan ook ironisch parafraseren als „pas d‟observation 

sans hypothèses, pas de fait sans questions‟. 

Statistiek 

Statistiek laat toe complexe fenomenen in cijfers en grafieken om te zetten en een 

precisie te bereiken die de klassieke impressionistische aanpak overstijgt. Ze laat toe 

bewegingen op lange termijn van prijzen en lonen te onderkennen, die vaak voor de 

tijdgenoot onzichtbaar waren, maar niettemin grote invloed uitoefenden. De 

mondiale crisis van de jaren 30 is uiteraard niet vreemd aan het ontluiken van een 

historische interesse voor gelijkaardige crisismomenten in het verleden. In 1932 doet 

de reeds vermelde François Simiand dit met „Les fluctuations économiques et la 



crise mondiale‟. In 1939 onderscheidde de economist Joseph Schumpeter (1883-

1950) in zijn werk Business Cycles drie types van bewegingen in de economie: korte cycli (ca. 

3 jaar), tussencycli (10 jaar), langetermijn cycli (50 à 60 jaar). Sindsdien werden nieuwe specifieke 

modellen geformuleerd. 

De Franse economist Clément Juglar (1819-1905) definieerde reeds in 1862 als cycli van 

middelmatige duur, visueel waarneembare crisissen, de door de tijdgenoot ervaren afwisseling van 

welvaartsjaren en crisissen, de opeenvolging van euforie en depressie. Deze cycli corresponderen 

ongeveer met het evenementiële niveau. 

Nikolai Kondratieff (1892-1938) definieerde de long-run-bewegingen als de opeenvolging van een 

fase A waarin prijzen en productie stijgen, en een fase B waarin stagnatie optreedt of de prijzen en de 

productie dalen. De verklaring van deze afwisseling lag bij de muntomloop, de goud- en 

zilverproductie, oorlogen en demografische crisissen of meteorologische verschijnselen. Deze cycli 

liggen op het conjunctureel niveau, ze werden reeds kort aangehaald toen we het hadden over de 

recurrente geschiedenis en het gebruik dat een historicus als Helmut Gaus van Kondratieff maakte 

(cf. supra: deel III. 2: aard van de feiten). 

Op nog langere termijn ontdekte men seculaire trends, met telkens een fase waarin nieuwe factoren 

de vooruitgang veroorzaken en een tweede fase waarin die factor verdwijnt. 

De statistische aanpak heeft toegelaten oude problemen met nieuwe ogen te gaan bekijken. Zo 

bewees Camille-Ernest Labrousse in „La crise de l‟économie Française à la fin de l‟Ancien Régime‟ 

(1943) dat de Franse Revolutie niet enkel door politieke en filosofische factoren gedetermineerd 

werd, maar evenzeer door economische factoren en conjuncturele bewegingen. De lange 

groeibeweging van de 18
de

 eeuw werd aldus doorsneden door een recessie in de jaren 1774-1791. 

Daarboven entte zich een voedselbevoorradingscrisis in de jaren 1788-1789, met de gekende 

uitbarstingen in de zomer van 1789 tot gevolg. Deze bewegingen waren niet waarneembaar voor de 

tijdgenoot, die enkel in 1789 sterke prijsstijgingen van broodgraan vaststelt. De directe prikkel tot 

revolte is dit laatste element, de onbewuste prikkel (het brutaal afbreken van een periode van 

toegenomen welvaart en welzijn) werkt op lange termijn, maar is zeker even determinerend voor de 

evolutie. Labrousse werd zeer sterk door het marxisme beïnvloed, maar leunt ook heel nauw aan bij 

de Annales-school; zijn „model van agrarische crisis van het Ancien Régime‟ is richtinggevend 

geweest voor een hele reeks klassieke regionale monografieën over Franse economische 

geschiedenis. Aansluitend bij deze benadering die essentieel op reeksen van prijzen en lonen 

gebaseerd is, komt ook de demografische analyse en een doorgedreven kwantitatieve analyse van 

geboorte-, sterfte- en huwelijksstatistieken het beeld vervolledigen. Typerend onderzoek is dit van 

Pierre Goubert over de streek rond de Franse stad Beauvais (1960) of van Emanuel Le Roy Ladurie 

over de Languedoc (1966). Nu spannen economisten en politici zich in om deze structurele en 

conjuncturele bewegingen te onderkennen, om beter de muntstabiliteit, de kredietmarkt, de 

arbeidsmarkt te beheersen en te regelen, al lijkt de aanhoudende kredietcrisis van de jaren 2008-2011 

aan te tonen dat dit niet zo eenvoudig is. Vóór de 19
de

 eeuw kende de tijdgenoot ze niet, men greep in 

het proces niet in, maar het proces was er niet minder reëel om. 

 

De intuïtieve en behaviouristische aanpak: de relatie van de historicus tot zijn 

studieobjecten  



Het recept van de intuïtieve aanpak is eenvoudig. Laat Marcel Proust je hand 

vasthouden, à la recherche du temps perdu en duik in je eigen verleden, probeer je 

voor te stellen hoe je toen over een en ander dacht. In vele gevallen lukt dit niet 

omdat je geen tijdgenoot en geen ooggetuige (meer) bent. Er rest dus geen andere 

mogelijkheid dan in de huid te kruipen van de acteurs van toen, als een begrijpende 

tijdgenoot. Zich verplaatsen in de hersenkronkels van een ander individu is 

overigens zowel bij het interpreteren van recente als van lang vervlogen 

gebeurtenissen noodzakelijk. Het vergt een „open mind‟, want in vele gevallen is men het 

of ideologisch, of politiek, of tactisch grondig oneens met de denkwereld van die anderen. Zich 

verplaatsen is dus alles behalve eenvoudig. 

Omdat voor de historische acteur zelf de herinneringen uit zijn verleden snel vervagen, moet men 

hem met behulp van oral history, via interviews, enigszins helpen om zich opnieuw in te leven in zijn 

eigen „geschiedenis‟. Een beproefd middel is de „provocatie van de site‟: ondervragen op de plaats 

waar de getuige een dramatisch gebeuren meemaakte, zoals het laten getuigen door overlevenden van 

de nazikampen in wat nog van deze installaties overblijft. Het observeren van historische sites door 

de onderzoeker zelf is al evenzeer nuttig om zich in de geest van toen in te leven, maar ook om de 

ruimtelijke grenzen van de interpretatie die geschreven bronnen uitlokken juist in te schatten. Een 

bezoek aan het tot museum omgebouwde „Achterhuis‟ van Anne Frank in Amsterdam helpt om de 

jodenproblematiek tijdens de oorlog beter te begrijpen. Concreet ontlenen historici ook de 

interviewtechnieken, zoals het los gesprek, de vragenlijst, het dieptegesprek, aan de sociologie. 

Een andere vuistregel bij de intuïtieve aanpak is dat de onderzoeker niet mag redeneren in het licht 

van de afloop van het verhaal. Op kentheoretisch vlak is het intuïtief begrijpen een onderdeel van de 

hermeneutiek, de leer van het decoderen en begrijpen van de tekens (waarbij uiteraard ook taal en 

tekst hoort). Johan Huizinga is een van de historici die de intuïtieve methode het best en het vroegst 

in praktijk heeft gebracht. Reeds in zijn inaugurale les van 1905 „Het aesthetische bestanddeel van 

geschiedkundige voorstellingen‟ had hij zich in het intellectuele debat van die dagen aan de zijde van 

de verdedigers van de opvatting dat geschiedbeoefening ideografisch (en niet nomothetisch) diende te 

zijn geschaard. Dit debat laaide vooral hoog op in de context van de „Methodenstreit‟ in Duitsland 

tussen enerzijds neo-kantianen als Dilthey, Windelband of Rickert, en anderzijds Karl Lamprecht als 

verdediger van een nomothetische geschiedopvatting (cf. infra). Het latere werk van Johan Huizinga, 

dat steeds door een bijzondere zorg om het esthetisch en literair genoegen dat het diende te 

verschaffen werd gekenmerkt, met de „Herfsttij‟ uit 1919 als eerste hoogtepunt, getuigt daarvan. 

Huizinga zal dan ook door de aanhangers van de postmoderne benaderingen als een voorloper 

worden beschouwd (cf. infra). 

De behaviouristische benadering is een reactie op het voorgaande, en is vooral in de Angelsaksische 

landen succesvol. Robert Berkhofer stelde, in zijn Behavioral Approach uit 1969, onder invloed van 

inzichten waartoe de toegepaste psychologie was gekomen, dat de intuïtieve aanpak van historische 

personages een onmogelijke opgave is omdat één individu, de historicus, onvoldoende complex is om 

zoveel andere individuen psychologisch te kunnen vatten. De intuïtieve aanpak leidt fataal tot het 

door elkaar haspelen van het niveau van de historical actors (de historische personages) en dat van de 

observer (de historicus). In ruil stelt Berkhofer een behavioral approach voor, waarbij respectievelijk 

de interne componenten die het handelen bewust of onbewust bepalen en de extern waarneembare 

manifestaties uit elkaar worden gehouden. De onderzoeker komt op grond van het externe tot inzicht 



in het interne. Men moet wel de actor‟s conceptions en de observer‟s constructs streng methodisch 

gescheiden houden. De mens en zijn milieu moeten worden gezien als één te analyseren schema (een 

situational approach). Het gedrag is dus ook bepaald door het tijdskader. Men moet de 

gebeurtenissen op een tijdsschaal plaatsen om eventueel processen te ontdekken met een inherente 

continuïteit en om handelingen op te merken die in contradictie staan tot de algemene tendens. 

Het uitdenken van typologieën – de Begriffsgeschichte 

Sociologen houden in navolging van Max Weber van mooie definities van 

maatschappijvormen, en historici passen deze met gretigheid toe op vroegere 

eeuwen. Zo onderscheiden historici en sociologen maatschappijtypes zoals de 

charismatische theocratie (waarbij de macht van vorst of staatshoofd berust op 

bovennatuurlijke en persoonlijke elementen), aanwezig bij de Inca‟s en in het Iran 

van Khomeiny; de patriarchale maatschappij; de feodale samenleving; de polis of 

stadstaat, zoals in Italiaanse steden in de Middeleeuwen; het kapitalistisch systeem; 

de democratisch-liberale staat, met zijn vrije concurrentie, zoals in vele delen van 

Europa en Amerika in de 19
de

 en het begin van de 20
ste

 eeuw; actuele types zoals de 

dirigistische staat, in de Verenigde Staten en Duitsland, met trusts, kartels en waarin technische 

kennis het sociale leven en de opleiding beheerst; de fascistische staat, zoals Duitsland onder Hitler 

of Italië onder Mussolini; de collectivistische en centralistische staatsalmacht, zoals in de voormalige 

Sovjet-Unie en in China, met hun eenheidspartij en hun planeconomie. 

Deze opvattingen zijn uiteraard niet waardevrij, en al evenmin ideologisch ongebonden. Zo bestaan 

er verschillende opvattingen over de dynamiek die verantwoordelijk is voor  het overgaan van de ene 

vorm van samenleven naar een andere. Binnen de functionalistische opvattingen van Talcott Parsons 

(1902-1979) in zijn invloedrijk werk „The evolutions of societies‟ (1961) zijn sociale mobiliteit en 

„adaptive upgrading‟ (het vermogen van samenlevingen om hun fysische omgeving te domineren om 

zo minder afhankelijk te worden van de wisselvalligheid van de natuur) gebaseerd op sociale 

differentiatie de sleutelbegrippen. Het is duidelijk dat hij een grote mate van consensus in de 

samenleving vooronderstelt en een grote rol weggelegd ziet voor privé initiatief en de vrije markt. 

Daartegenover beklemtoont Emmanuel Wallerstein in zijn wereldsysteemanalyse de rol van 

tegengestelde belangen en conflicten. Zijn aan het marxisme maar ook aan de historische inzichten 

van de Annales-school schatplichtige theorie stelt de evolutie van het kapitalisme sinds de 16
de

 eeuw 

centraal. Motor van maatschappelijke evolutie is hier een systeem van internationale 

arbeidsverdeling, ingekaderd in een wereldmarktsysteem en waarbij kern, periferie en semi-periferie 

met elkaar in een dialectische relatie staan. Deze komt tot uitdrukking via de mechanismen van 

militaire overheersing, ideologische verbondenheid (commitment) en taakverdeling tussen kern en 

semi-periferie waardoor de periferie in een staat van quasi permanente onderontwikkeling blijft. 

Een groot strijdpunt bij dit alles is of historici beter de classificaties van de tijdgenoot van het 

bestudeerde verleden hanteren dan wel hun eigen 20
ste

-eeuwse taxonomieën. Voor beide 

invalshoeken valt iets te zeggen. De eerste leert ons iets over de toenmalige waardeschalen. De 

tweede kan helpen om recurrenties over de eeuwen heen te ontdekken. 

Een tweede succesvolle typologie komt eveneens van Max Weber, het is de typologie van de 

‟ideaaltypen‟. Henri Pirenne en Georges Espinas hebben erop gesteund in hun studie van een aantal 

individuele kooplieden-ondernemers in de Late Middeleeuwen. Door deze generalisatie kwamen ze 



tot het model van de kapitalisten als sociale groep, en tot de these dat de kapitalisten van een 

bepaalde generatie niet onmiddellijk voortkomen uit de voorafgaande groep kapitalisten. Pirenne 

poneerde dat elke opgaande fase in de economie haar eigen nieuwe generatie van ondernemers 

creëert. Daaruit is de these gegroeid over een stereotiep gedragspatroon van burgerlijke elites, 

aangeduid met de term ‟trahison de la bourgeoisie‟. Het komt er op neer dat de meeste succesrijke 

kooplieden al na één generatie de ambitie koesterden om hun winsten te beleggen in onroerende 

goederen en adellijke titels, en zodoende de commerciële status waaraan ze hun sociale promotie te 

danken hadden opgaven. Dit type heeft ongetwijfeld her en der in Europa bestaan en de visie dat 

gelijkaardig gedrag over generaties van kooplieden algemeen voorkomt, komt ook als literair thema 

voor, cf. Thomas Manns roman „Buddenbrooks. Verfall einer Familie‟ uit 1901, over het gelijknamig 

koopliedengeslacht in de Hansestad Lübeck. Het is echter verkeerd het als een algemeen en 

permanent geldend historisch model te zien. Hugo Soly heeft alvast aangetoond dat dit toegeschreven 

‟verraad‟ voor de 16
de

 eeuw in de Nederlanden niet opgaat. Een andere erfenis van Webers ideaaltype 

is de formule van het „algemeen menselijk patroon‟, ontworpen door Jan Romein. 

 

 

Henri Pirenne (1862-1935) 

 

Belgisch historicus, hoogleraar in Luik (1885) en in Gent van 1886 tot 1930 (aan het einde van 

zijn carrière kort werkzaam aan de ULB). Grondlegger van de Gentse historische school, 

voornamelijk op het terrein van de mediëvistiek. Pirenne was de zoon van een  

textielondernemer in Verviers aan het einde van de 19
de

 eeuw, een tijd van grote economische 

bloei en van geloof in de toekomst van de jonge Belgische staat. Als liberaal (op het 

ideologische vlak) heeft Pirenne lange tijd dit optimisme gedeeld: na zijn opleiding in Luik bij 

Godefroid Kurth studeerde hij in Berlijn, Leipzig en Parijs bij de toenmalige coryfeeën van het 

historisme. Vooral de denkbeelden van Karl Lamprecht hebben op de jonge Pirenne een grote 

invloed gehad. In zijn eerste publicaties en bronnenedities  - Pirenne was decennia lang 

secretaris van de Koninklijke commissie voor geschiedenis en heeft als dusdanig de kwaliteit 

van de kritische bronneneditie in België op een niveau gebracht dat met de beste Duitse en 

Franse voorbeelden kon vergeleken worden - behandelt Pirenne kwesties uit de 

stadsgeschiedenis en uit de sociaal-economische geschiedenis van de middeleeuwen. Vele 

ervan zijn postuum gebundeld in zijn Les villes et les institutions urbaines, twee delen, (Paris-

Brussel, 1939). Vanaf 1885 werkt Pirenne aan wat zijn magnum opus zal worden:  de  

„Histoire de Belgique‟. Het eerste deel verscheen ten andere in 1899 eerst in het Duits (pas in 

1900 volgde de Franse editie), als het ware op bestelling van Lamprecht die het in een door 

hem geleide reeks wou opnemen.  

Wanneer het laatste deel verschijnt (in 1932) heeft Pirenne een historische legitimatie voor de 

in 1830 opgerichte Belgische staat geschreven: hij zocht en vond een zinvolle samenhang en 

geleidelijk aan groei naar eenheid vanuit de gemeenschappelijke geografische en economische 

lotsverbondenheid van de verschillende vorstendommen (graafschap Vlaanderen, hertogdom 

Brabant, prinsbisdom Luik enzoverder) langsheen de grote bevaarbare rivieren van de Lage 

Landen, aangemoedigd door de naar politieke eenheid strevende actie van vorstelijke 

dynastieën, het eerst en meest uitgesproken bij de hertogen van Bourgondië.  



Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt het tot een dramatische breuk tussen Pirenne, die een 

van zijn zonen aan het Ijzerfront verliest, en zijn leerlingen enerzijds en de Duitse historische 

wereld (in de eerste plaats Lamprecht) anderzijds. Pirenne weigert samen met zijn Gentse 

collega Paul Fredericq mee te stappen in het plan van de Duitse bezetter om de Gentse alma 

mater te vernederlandsen als onderdeel van de „Flamenpolitik‟ en zal samen met Fredericq 

vanaf 1916 tot het einde van de oorlog in Duitse gevangenschap verblijven. Tijdens deze 

opgelegde ballingschap zal hij als een der eersten een Histoire de l‟Europe. Des invasions au 

XVIe siècle (postuum gepubliceerd in 1936) concipiëren en vooral gestalte geven aan een 

onderwerp dat reeds in de kiem aan het einde van de 19
de

 eeuw in zijn werk aanwezig was en 

wat achteraf als de zogenaamde Pirenne-thesis zal bekend worden. Met name de stelling dat 

de breuk tussen oudheid en middeleeuwen er is gekomen ten gevolge van het succes van de 

Islam, synthetisch naar voren gebracht in andermaal een postuum boek, „Mahomet et 

Charlemagne‟ uit 1937 (maar aangekondigd in publicaties over stadsgeschiedenis uit de jaren 

1893 en 1895) en in zijn rede op het internationaal historisch congres in Oslo in 1928. Zijn 

persoonlijke betekenis als symbool voor „poor little Belgium‟ dat zo gehavend uit de Eerste 

Wereldoorlog was gekomen, en zijn aanzien als historicus hebben hem in de jaren na 1918 een 

ongeëvenaard intellectueel en maatschappelijk aanzien gebracht. Pirenne was letterlijk een 

monument geworden, hij domineerde ook mee het internationaal historisch gebeuren en het 

wekt dan ook geen verwondering dat hij voor dé vernieuwers in de geschiedenis, de 

grondleggers van de Annales-beweging Marc Bloch en Lucien Febvre, de aangewezen en 

evidente eerste directeur van het nieuw op te richten tijdschrift had moeten zijn.  Pirenne heeft 

dit niet aanvaard, zijn publieke rol ook als rector in Gent nam hem te sterk in beslag. Aan het 

einde van zijn leven is het tot een breuk met de Gentse universtiteit gekomen omdat hij zich 

niet bij de vernederlandsing in 1930 kon aansluiten, Pirenne heeft dan ook zijn laatste actieve 

jaren als historicus aan de ULB in Brussel doorgebracht, waar zich ook het Pirenne-archief 

bevindt. 

 

Lit.: B. Lyon, Henri Pirenne. A biographical and intellectual study, Gent, 1974. En verder de 

vele links en toegangen tot gedigitaliseerde publicaties via http://bib1.ulb.ac.be/fr/digitheque-

henri-pirenne/index.html, zie ook http://www.henripirenne.be/indexNl.htm en het lopend 

onderzoek van Sarah Keymeulen (UGent). 

 

 

Het aanhoudend pogen om bepaalde algemene begrippen, die ook bij de sociale wetenschappen 

centraal staan, historisch accuraat te definiëren, blijft uiteraard zeer waardevol en de historicus 

ontkomt er niet aan. Systematisering impliceert zo goed als onvermijdelijk ook veralgemening, en dit 

is het moeilijkste aspect omdat de historische werkelijkheid altijd complex en wisselend is. Toch 

werkt de historicus noodzakelijkerwijze voortdurend met algemene begrippen en categorieën (zoals 

bijvoorbeeld: de vorst, de staat, de revolte, een crisis, de burgerij, het proletariaat) die berusten op 

generalisaties die het gevolg zijn van vooraf gemaakte en vaak impliciet blijvende vergelijkingen. 

Het is nuttig ook voor het verleden te komen tot nauwkeurig afgebakende begrippen. Maar een te 

sterke gelijkschakeling van historische termen uit de bronnen is een gevaarlijke procedure omdat ze 

de historische nuanceringen eventueel verwaarloost, en omdat een notie zoals „burgerij‟ nu eenmaal 

http://bib1.ulb.ac.be/fr/digitheque-henri-pirenne/index.html
http://bib1.ulb.ac.be/fr/digitheque-henri-pirenne/index.html
http://www.henripirenne.be/indexNl.htm


niet dezelfde inhoud heeft door de eeuwen heen. Het verdient dus aanbeveling om voor dergelijke 

termen een tijdsgebonden begripsomschrijving op te stellen en aan te geven wanneer de inhoud 

wijzigt. 

De vooral in Duitsland beoefende „Begriffsgeschichte‟ poogt een brug te slaan tussen de structurele 

benadering van het verleden en de rijke erfenis van filologie en hermeneutiek. Ze is uiteraard ook aan 

de linguistic turn schatplichtig. Voor Duitsland heeft ze het door Otto Brunner, Werner Conze en 

Reinhart Koselleck uitgegeven lexicon opgeleverd: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 

Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (1972-1997). Ook in de Nederlanden is de 

Huizinga-onderzoeksschool een thematische aanpak van de begripsgeschiedenis opgestart.  

 

De applicatie van econometrische modellen 

Model building is een belangrijk kenmerk van de cliometrie en door het 

gemakkelijker ter beschikking staan van de computer vanaf de jaren 70 werden plots 

toepassingen mogelijk waar onderzoekers in de periode van de handgeschreven 

dataverwerking slechts konden van dromen. Men kan zelfs, met de 

simulatietechniek, in het model bepaalde factoren als constant beschouwen (de 

ceteris paribus formule van de economisten) en één andere laten variëren. Dit is dan 

ook bij uitstek het terrein van de tegenfeitelijke redenering (counterfactual 

reasoning) cf. supra. Het beroemdste voorbeeld is de studie van R.W. Fogel (1964) 

over de groei van de economie in de V.S., en waarbij deze nagaat of deze groei even 

spectaculair zou geweest zijn indien de factor van de aanleg van spoorwegen from 

coast to coast of van de massale inzet van slavenarbeid in de Zuidelijke staten er niet zou geweest 

zijn. Laatstgenoemden bleken alvast een „uiterst rendabele investering‟ geweest te zijn. Dergelijk 

onderzoek heeft tot veel scepsis geleid en het is paradoxaal dat naarmate de gebruiksvriendelijkheid 

van computers en hun inzetbaarheid toeneemt, de aantrekkingskracht van dit soort van historisch 

onderzoek duidelijk achter ligt bij een meer kwalitatieve culturele benadering. 

Toch zijn er merkwaardige resultaten mee geboekt. Een treffend experiment is dat van Alfred 

Perrenoud, die in 1979 tot een demografisch weberiaans model kwam in verband met de correlatie 

die hij voor Zwitserland en Hongarije bij de aanvang van de 18
de

 eeuw vaststelde tussen protestantse 

opvoeding en moraal enerzijds en een vroegtijdige malthusiaanse praktijk anderzijds: namelijk late 

huwelijken, spreiding van de geboorten, inkorting van de vruchtbaarheidsfase als een bewuste 

ingreep in de bevolkingssituatie. Elders reeds kwam het onderzoek van de Utrechtse historicus Jan-

Luiten van Zanden op basis van grote geaggregeerde gegevensbestanden, nationale rekeningen, ter 

sprake (cf. supra: deel 2, statistiek). 

Naast de economische zijn er uiteraard ook de sociale modellen. De actuele studie van de 

verschuivingen in de publieke opinie door een strikte analyse van verkiezingsuitslagen en 

opiniepeilingen, en de studie van de motivaties ervan, stellen ons in staat de summiere gegevens over 

de verkiezingsresultaten van de 19
de

 eeuw diepgaander te interpreteren. Maar ook het systematisch 

analyseren van prosopografische databanken, waarbij de gemeenschappelijke kenmerken van een 

bepaalde groep (ambtenaren, hoogleraren, clerici bijvoorbeeld) op systematische kwantitatieve basis 

worden ontleed, maakt gebruik van dergelijke in de context van de economische en sociale 

wetenschappen op punt gestelde benaderingen. De collectieve biografie als eindresultaat van de 



prosopografie vormt een benadering die de sociale en politieke geschiedenis van de oudheid, de late 

middeleeuwen en het ancien régime fundamenteel heeft verrijkt. Met name de uitbouw van 

ambtelijke elites en corpsen van staatsambtenaren is als onderzoeksthema van blijvend groot belang.  

 

De psycho-analyse en de psycho-history 

De bevindingen uit de psychologie van Freud en Jung geven de historicus van de 

20
ste

 eeuw (in tegenstelling tot die van de 19
de

 eeuw) de kans om een deel van het 

handelen van de bestudeerde personages te verklaren door de rol van het 

onderbewuste, van de frustraties, van het afreageren via agressie. De 

psychoanalytische aanpak is in staat te komen tot een inventaris van de waarden, tot 

het ontdekken van fundamentele reflexen, van gemeenschappelijke idealen bij 

groepen, of tot de psychologische analyse van leidende figuren. Uit deze aanpak is 

de „psycho-history‟ gegroeid, onder meer in het MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen „life-history‟ 

(psychoanalyse van motieven van het individu) en „group-history‟ (motieven die 

groepen drijven). Ook bij de Annales-historici en meer bepaald bij één van de 

grondleggers van de school, Lucien Febvre (1878-1956), is deze interdiscplinaire 

bevruchting vanuit de psychologie een belangrijk instrument gebleken, om de 

mentale kaders waarbinnen mensen uit het verleden werkten te benaderen. Het is 

ook de gedroomde weg om komaf te maken met een van de meest courant 

voorkomende anachronismen bij historisch onderzoek, in de woorden van Febvre „le 

pire de tous, le plus insidieux, le plus grave anachronisme‟, namelijk om de 

psychologie van individuen uit de 20
ste

-21
ste

 eeuw op vroegere eeuwen terug te 

projecteren. Febvre demonstreerde in een toonaangevend werk „Le problème de 

l‟incroyance au XVIe siècle: la religion de Rabelais‟ (Parijs, 1942) hoe vele 

voorafgaande onderzoekers in de valkuil van het psychologisch anachronisme waren 

getrapt door de 16
de

-eeuwse auteur François Rabelais als een ongelovige, 

rationalistische vrijdenker af te schilderen en door dus de attitudes en opvattingen 

van iemand uit de 20
ste

 eeuw op een 16
de

-eeuws personage te projecteren. Voor Febvre moet 

Rabelais integendeel bij de kritische christenen, zoals zijn tijdgenoten Thomas More en Erasmus van 

Rotterdam, worden ondergebracht.  

 

 

Lucien Febvre (1878-1956) 

 

Frans historicus die samen met Marc Bloch in 1929 het tijdschrift „Annales 

d‟histoire économique et sociale‟ heeft opgericht en aldus mee verantwoordelijk is voor de 

belangrijkste vernieuwingsbeweging in het beoefenen van de geschiedenis. Vanaf 1906 werkte 

hij reeds mee aan de „Revue de synthèse‟ van Henri Berr, na zijn thesis „Philippe II et la 

Franche-Comté. Étude d‟histoire politique, religieuse et sociale‟ te hebben afgewerkt (ze 

wordt gepubliceerd in 1911, het jaar daarop wordt hij hoogleraar in Dijon). Na de Eerste 

Wereldoorlog, waaraan hij zoals Bloch als frontsoldaat deelnam, werd hij samen met Bloch 



hoogleraar in de voor Frankrijk symbolisch erg belangrijke universiteit van Straatsburg. 

Febvre, erkend specialist van de 16
de

 eeuw, zal in zijn Straatsburgse jaren (in 1933 wordt hij 

benoemd in de Collège de France) een erg vruchtbaar historicus blijken. Hij verkent als geen 

ander het relatief nieuwe terrein van de mentaliteitsgeschiedenis, in vele gevallen via de 

invalshoek van een biografische studie. Ook aandacht voor geografische onderliggende 

realiteiten is bij hem erg opvallend. Voorbeelden daarvan zijn volgende boeken: 

Un Destin. Martin Luther, Paris, 

1928, Civilisation. Évolution d‟un mot et d‟un groupe d‟idées, Paris, Renaissance du livre, 

1930, Le Rhin. Problèmes d‟histoire et d‟économie, Paris, Armand Colin, 1935. Zijn wellicht 

bekendste werk is Le Problème de l‟incroyance au XVI
e
 siècle. La religion de Rabelais, Paris, 

Albin Michel, 1942. 

Na de Tweede Wereldoorlog richt Febvre de zesde sectie van de „Ecole pratique des Hautes 

Etudes‟ in, waarin de Annales-school institutioneel zal verankerd worden. Hij neemt ook vele 

belangrijke bestuurlijke functies waar, in de schoot van Unesco onder meer. Maar voor alles 

blijft het tijdschrift de Annales, vanaf 1946 onder een aangepaste titel, zijn geesteskind. In 

totaal zal hij zo‟n 500 artikelen, recensies en korte notities in het tijdschrift publiceren. Febvre, 

die ook aan grote maatschappelijke debatten heeft geparticipeerd, heeft zich steeds voor een 

praktische toenadering tussen geschiedenis en de andere sociale wetenschappen op het terrein 

ingezet. Pas aan het einde van zijn leven zal hij een meer theoretisch werk publiceren: 

Combats pour l‟histoire, Paris, Armand Colin, 1953. 

Lit.: http://www.editions.ehess.fr/ouvrages/ouvrage/bibliographie-des-travaux-de-lucien-

febvre/ (biobliografie door Bertrand Müller, Parijs, 1990), B. Mazon (ed.), Lucien Febvre. 

Vivre l‟histoire, Paris, 2009. 

 

 

De toepassing van het concept „outillage mental‟ (mentale uitrusting) op het individuele vlak werd 

door de Annales-school uitgebreid tot het collectieve op het terrein van de mentaliteitsgeschiedenis 

(cf. supra). Het terrein lag open voor de vele studies op het vlak van de collectieve en individuele 

sentimenten, geschiedenis van de liefde, van de wreedheid, de doodsbeleving, de ziekte, enz. 

 

De historische antropologie 

De affiniteit van historici met antropologen is van recentere datum en kwam vooral 

vanaf de jaren 70 tot resultaten. Dit kwam ten dele omdat laatstgenoemden zich in 

eerste instantie met niet-westerse culturen onledig hielden, die fundamenteel leken 

te verschillen van de westerse. Het definitief relativeren van de (verondersteld 

superieure) waarde en van het alleen zaligmakende karakter van de westerse cultuur 

in de periode volgend op de dekolonisatie is ook niet vreemd aan deze ontwikkeling. 

Net als de belangstelling voor die groepen in de westerse samenleving waarvan het 

numerieke belang in de context van urbanisatie en industrialisatie aan het afnemen 

was en waarvan de leefwereld minder evident in geschreven bronnen opduikt: de 

boerengemeenschappen en hun cultureel erfgoed. Vanuit deze benadering bleek 

overigens hoe de antropologische benadering voor bronnenarme periodes zoals voor 



een groot deel van de Middeleeuwen bijvoorbeeld, heel verrijkend kon zijn. De 

Franse mediëvist en Annales-epigoon Jacques Le Goff en na hem zijn opvolger 

Jean-Claude Schmitt behoren niet toevallig tot de meest uitgesproken en vroegste 

vertegenwoordigers van deze aanpak. Hij is op het methodologische en theoretische 

vlak sterk beïnvloed door de denkbeelden van Claude Lévi-Strauss (Anthropologie 

structurale, 1958). Dichter bij huis dient het collectieve onderzoek van Ludo Milis 

en zijn leerlingen, vooral Jeroen Deploige uit de Gentse mediëvistische school (De 

heidense Middeleeuwen, 1994) vermeld. De historische antropologie heeft een uitgesproken 

interesse ontwikkeld voor thema‟s die traditioneel tot het onderzoeksterrein van de antropologie 

behoorden: mythen, rituelen, de lichamelijkheid en het belang van gebaren, verwantschapsrelaties 

(familievormen). 

De sociale en de culturele antropologie maakte de historici duidelijk dat sociaal-culturele systemen 

van alle tijden zijn. Het bleek ook dat cultuur aangeleerd wordt en niet erfelijk is, hoe belangrijk dus 

de druk is van het sociale milieu als verklaringsfactor voor sociaal-culturele verschuivingen in het 

verleden. Antropologen als de Amerikaan Clifford Geertz (1926-2006) maakten duidelijk hoe religies 

door het activeren van symbolen voor een ingrijpende voorstelling van het menselijk leven zorgen en 

zingeving aanreiken die krachtige langdurige collectieve gemoedsgesteltenissen teweegbrengt bij de 

ontvangers van de signalen (The interpretation of cultures, 1973). Dezelfde Clifford Geertz reageerde 

ook fel tegen de methode van vele antropologen om het handelen van de bestudeerde individuen of 

groepen te verklaren door te refereren naar structuren en concepten, die deze personen nooit zelf 

bedachten om hun handelen te verklaren. Zijn manier van werken wordt duidelijk gemaakt met zijn 

geliefkoosde methodologische insteek, de zogenaamde „thick description‟. Daarmee is bedoeld een 

zeer gedetailleerde beschrijving van „antropologische‟ verschijnselen, met veel aandacht voor alle 

mogelijke context-gegevens. Een andere innovatie van Geertz is dat hij in Negara. The theatre state 

in 19
th

 century Bali (1980), aantoonde hoe de politieke dramaturgie aan de koninklijke hoven in Bali 

(een eiland van de Indonesische archipel) bepalend is geweest voor het karakter van de machtsrelaties 

tussen vorst en onderdanen. Sociale orde en politieke hiërarchie worden er gereduceerd tot een 

choreografie van de macht. Symbolen en rituelen zijn niet langer een randverschijnsel, maar 

integendeel essentiële onderdelen van de ‟spektakelstaat‟. Macht wordt gelegitimeerd door de 

opvoering van de macht. De aldus ontwikkelde notie ‟de staat als spektakel‟ werd in 1996 door de 

Amerikaanse historicus Peter Arnade (Realms of Ritual) toegepast op de wijze waarop de 

spektakelstaat van de Bourgondische hertogen zich in de voor hen vaak vijandige context van de 

grote Vlaamse steden in de loop van de 15de eeuw heeft gemanifesteerd en daarbij geleidelijk de 

burgerlijke rituelen van de stedelijke elites heeft ondergraven en uiteindelijk opzij geduwd. 

 

 

4.2. De interdisciplinariteit aan het werk: een 
historiografische wandeling I 

 

De samenwerking en de dialectische interactie tussen historici, sociologen en filologen hebben in de 

geschiedschrijving boeiende nieuwe onderzoekswegen geprovoceerd. Ze vertrekken van diverse 

paradigma‟s. Volgens Thomas Kuhn (1962: The structure of scientific revolutions) is een paradigma 



een complex van normen, veralgemeningen en filosofische uitgangspunten en vooronderstellingen, 

die aanvaard worden door een groep van wetenschappers. Er bestaat evenwel geen systematische en 

algemeen aanvaarde procedure om binnen een gegeven tak van de wetenschap elke beoefenaar bij 

eenzelfde paradigma te doen aansluiten. Het hanteren en aanvaarden van verschillende paradigma‟s 

binnen een wetenschap is dus best mogelijk, volgens velen is het ook wel wenselijk. Ligt de rijkdom 

precies niet in het pluralisme van paradigma‟s? 

Wat wel misloopt met paradigma‟s is dat ze vaak niet worden geëxpliciteerd. Bepaalde historici 

beweren zelfs dat er geen paradigma aan de basis ligt van hun werk, terwijl dit in feite niet zo is. Het 

mooiste voorbeeld hiervan is de „neutraliteit‟ van vele positivisten en aanhangers van het historisme 

uit de 19
de

-20
ste

 eeuw, met Leopold von Ranke (1795-1886) op kop. Ze beweerden een verhaal te 

reconstrueren „wie es eigentlich gewesen ist‟, zonder ingreep van de onderzoeker. De ironie van het 

lot heeft meegebracht dat men het thans vaak heeft over het rankeaans paradigma. En daarmee 

bedoelt men dan, cynisch weg, dat die auteurs van een „objectief‟ verhaal, dat neutraal staat 

tegenover politieke en sociale toestanden en wantoestanden, in feite impliciet die (wan)toestanden 

goedkeuren. Bovendien kon in zijn concreet geval het objectiverend taalgebruik van Ranke zijn 

antiklerikalisme niet verhullen. Het nieuwe toonaangevende Franse tijdschrift Revue Historique 

(opgericht in 1878 door Gabriël Monod) van de positivistische-objectieve school van het historisme 

verdedigde zonder verpinken het Franse staatsnationalisme en nam zelfs, wat moedig was kort na de 

Frans-Duitse oorlog van 1870, de Duitse eruditie van Ranke en de Monumenta Germaniae Historica 

als voorbeeld. Ook hier waren het professionele historici, in meerderheid protestanten en vrijdenkers, 

die via een zogenaamde „objectieve‟ wetenschap, waarin het antiklerikalisme sterk doorklonk, de 

verwezenlijkingen van de Derde Franse Republiek ondersteunden. De republiek heeft hen ook 

passend in ere gehouden: naar aanleiding van de begrafenis van de staatsman Léon Gambetta in 1883 

loopt Monod in de rouwstoet door de straten, voorafgegaan door een spandoek „l‟histoire est la 

science maîtresse!‟. Uit de kringen rond de „revue historique‟ kwam ook het klassieke handboek voor 

historische methode van Langlois en Seignobos voort. Het historisme huldigt ook impliciet, en 

zonder dat het dit toegeeft, het paradigma van de rol van de sterke individuen. 

Tegen zoveel academische en wetenschappelijke zelfwaan kwam in de context van de 

maatschappelijke en culturele crisis na WO I een heftige (en naar hedendaagse normen begrijpelijke) 

reactie los. 

 

4.2.1. De Annales en de ‟nieuwe sociale geschiedenis‟ 

 

Deze reactie kreeg vanaf 1929 een gezicht, dat van het tijdschrift „Annales d‟histoire économique et 

sociale‟, na WO II herdoopt als „Annales. Economies, sociétés, civilisations‟, en vanaf 1989 (en de 

verwezenlijkingen van de linguistic turn) „Annales. Histoire, sciences sociales‟. In de eerste jaren 

hebben de twee initiatiefnemers, de modernist Lucien Febvre (1878-1956) en de mediëvist Marc 

Bloch (1886-1944) in de jaren 20 samen hoogleraar aan de universiteit van Straatsburg, vooral 

gefulmineerd tegen het evenementiële van het historisme en gepleit voor een interdisciplinaire 

samenwerking met de andere menswetenschappen. De redactie telt overigens niet enkel historici 

(waaronder de Gentse hoogleraar Pirenne, door Bloch en Febvre als hun leermeester gezien), maar 

ook een geograaf, een economist, een socioloog en een politicoloog. In plaats van het evenementiële 



stelden ze de ontwikkelingen over de lange duur (de fameuze „longue durée‟) centraal en werd ten 

nadele van het puur politieke vooral gepeild naar economische activiteiten, sociale organisatievormen 

en collectieve psychologie. Febvre oversteeg het feitenniveau vooral door, zoals reeds besproken (cf. 

supra: de psycho-history) intellectuele „klimaten‟ in de 16de eeuw te reconstrueren en zo de basis van 

de mentaliteitsgeschiedenis te leggen. Bloch ging op zoek (La Société féodale, 1936) naar sociale 

structuren in de Middeleeuwen, zoals de feodale, in hun groei en ondergang. Hij was ook de auteur 

van een zeer vernieuwend werk waarin hij de toon zette voor de bevruchting van de geschiedenis 

door de antropologie „les rois thaumaturges‟ (1923) over de genezende eigenschappen die in de 

Middeleeuwen aan de Franse en Engelse koningen werden toegeschreven. Beiden, Bloch en Febvre 

werkten essentieel met mentale of sociale structuren, en zijn ook de auteurs van opgemerkte 

methodologische beschouwingen en teksten waarin de beginselen van de Annales-school worden 

uiteengezet. Van deze teksten is het „Apologie pour l‟histoire ou le métier d‟historien‟ (1941) van 

Bloch ongetwijfeld de bekendste. Hij geldt als het manifest van de Annales-school. Het werk is 

geconcipieerd tijdens de fase van WO II waarin Bloch ondergedoken leefde en zich uiteindelijk bij 

het verzet heeft gevoegd. Febvre heeft het onvoltooide werk postuum laten uitgeven. De apologie van 

Bloch is het antwoord van de Annales-school aan de school van het historisme en haar bijbel, de 

„introduction‟ van Langlois en Seignobos.  

 

 

Marc Bloch (1886-1944). 

 

Frans mediëvist van Joodse afkomst, zoon van een hoogleraar historicus Gustave Bloch. Marc 

Bloch heeft in zijn relatief korte carrière, onderbroken door vier jaar frontactiviteit 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, een fundamentele bijdrage geleverd aan de 

vernieuwingsbeweging van de Annales. Samen met Lucien Febvre was hij oprichter en 

bezieler van het tijdschrift. Hij heeft ook een opmerkelijk oeuvre als mediëvist neergezet. In 

1919 wordt hij samen met Febvre hoogleraar in Straatsburg. Hij zal na verschillende mislukte 

pogingen, waarbij het sluipend antisemitisme van de jaren 30 een negatieve rol heeft gespeeld, 

in 1936 uiteindelijk tot hoogleraar aan de Sorbonne worden verkozen. Marc Bloch heeft in die 

jaren talrijke contacten uitgebouwd met o.a. Henri Pirenne - bij het begin van de jaren '30 zal 

hij als gastprof in Gent en Brussel doceren - en ook in Engeland.  

Bij het uitbreken van Wereldoorlog II nam Bloch vrijwillig weer dienst. Hij beleefde de 

Franse nederlaag achter het front in een logistieke dienst, maar zal in een merkwaardig essay 

waarin zijn ervaring als historicus nadrukkelijk doorklinkt zijn visie op deze periode 

neerschrijven: „Une étrange défaite‟ (postuum in 1946 uitgegeven). Tijdens de bezetting kreeg 

Bloch het als Jood steeds moeilijker. Uiteindelijk moest hij de universiteit verlaten en 

vervoegde hij, eens de „Vrije zone‟ of het Frankrijk van het collaborerend Vichy-regime onder 

Pétain ook werd bezet, het actieve verzet. Tijdens deze maanden schrijft hij zijn 

methodologisch werk, de bijbel van de Annales-school: de „Apologie pour l‟histoire ou métier 

d‟historien‟ (dat onafgewerkt zal blijven en ook postuum worden uitgegeven). In het verzet 

nam Bloch steeds belangrijker functies waar, op 8 maart 1944 werd hij aangehouden door de 

Gestapo (in Lyon onder leiding van Klaus Barbie), gemarteld en uiteindelijk door de nazi‟s 

standrechterlijk geëxecuteerd op 16 juni 1944 in de buurt van Lyon. De nazi-krant „Völkischer 



Beobachter‟  karakteriseerde hem als „chef d‟une bande d‟assassins‟. In 1977 werden zijn 

stoffelijke resten overgebracht en plechtig bijgezet op het kerkhof van het dorpje Bourg 

d‟Hem (in de Creuze) waar hij een buitenhuisje had en tijdelijk ook ondergedoken had 

geleefd. Op het graf prijkt zijn zelf gekozen epitaaf „dilexit veritatem‟ (hij verkoos de 

waarheid). Vanaf de jaren 90 tot nu verschijnen met enige regelmaat studies of 

gelegenheidspublicaties waarin op het opmerkelijke oeuvre maar ook op het uitzonderlijke 

parcours van de geëngageerde mediëvist wordt ingegaan.  

 

Lit.: O. Dumoulin, Marc Bloch, Paris, presses sciences Po, 2000; A. Becker, E. Bloch (éd.), 

Marc Bloch. L‟histoire, la guerre, la résistance, Paris, 2006 (met een heruitgave van vele 

egodocumenten en de belangrijkste methodologische geschriften); F.-O. Touati, Marc Bloch et 

l‟Angleterre, Paris, 2007, P. Schöttler H.-J. Rheinberger éd., Marc Bloch et les crises 

du savoir, Berlin, 2011 (Max Planck Institute for the History of Science, 

Preprint 418). 

 

 

Na W.O. II werd, in de zogenaamde tweede fase van de Annales, de invloed van het kwantitatieve 

dominant. Het volwaardige structurele paradigma is het eerst grondig toegepast in de in 1949 

gepubliceerde thesis „La Méditerranée et le monde méditerranéen à l‟époque de Philippe II‟ van 

Fernand Braudel (1902-1985). In de titel valt op dat het de Middellandse Zee is die vooropstaat, niet 

Filips II (van Spanje). Met andere woorden de geografische en structurele samenhang primeert op de 

dynastisch-politieke constellatie. Braudel hanteert in dit werk voor het eerst en magistraal wat men 

wel eens ironisch de „drietrapsmotor‟ van de Annales-school heeft genoemd: een onderscheid tussen 

structuren, conjuncturen en feiten. Uit deze dialectiek van tijd en ruimte groeit een benadering van 

het verleden die toelaat gegevens van zeer verschillende natuur op een organische wijze te ordenen en 

in een brede synthese met elkaar in verband te brengen. De droom van de stichters van de Annales, 

een „totale geschiedenis‟ te schrijven komt wat dichterbij. In de onderste laag van Braudels model 

komen de langetermijnverschijnselen of de geografische tijd, een quasi immobiele en voor de 

tijdgenoot onzichtbare tijd aan bod: klimaat, landschap, infrastructuur; in de middenduur of sociale 

tijd treden de economische organisatievormen op de voorgrond: handelsvennootschappen, 

corporaties, en economische conjuncturen, het spel van prijzen en lonen; en ten slotte in de korte of 

individuele tijd alles wat in de traditionele geschiedschrijving bij de politiek-militaire gebeurtenissen 

werd ondergebracht. Bijna aan het einde van zijn carrière zal Braudel de krachttoer herhalen en 

tussen 1967 en 1979 een driedelige synthese uitbrengen onder de titel „Civilisation matérielle, 

économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle‟. 

 

 

Fernand Braudel (1902-1985) 

 

Frans historicus, leerling van Lucien Febvre, aanvankelijk leraar in Frans Algerije (waar hij 

Pirenne hoort praten over zijn „Mahomet et Charlemagne‟ en daar erg door geïnspireerd raakt) 

ontdekt deze Lotharinger, die een sterke band met zijn streek van herkomst en haar agrarisch 

karakter heeft behouden, de Middellandse Zee. Ze zal de hoofdrolspeler van zijn doctoraat 



worden dat hij grotendeels in gevangenschap schrijft. Als Frans officier gevangen genomen 

verblijft hij van 1940 tot 1945 in een Duits kamp, ook hier is de parallel met Pirenne 

opmerkelijk. Dit werk, dat in ettelijke talen zal vertaald worden, „La Méditerranée et le monde 

méditerranéen à l‟époque de Philippe II‟  is een staalkaart van alle methodologische 

vernieuwingen van de tweede Annales-school. Tussen 1946 en 1968 neemt hij, eerst samen 

met Febvre, nadien alleen, het directeurschap van de Annales waar.  In 1947 wordt de 6
e
 sectie 

van de „Ecole pratique des Hautes Etudes‟ opgericht, gespecialiseerd in economische en 

sociale wetenschappen, al geven historici er de toon aan. In 1975 wordt deze 6
e
 sectie 

grotendeels op initiatief van Braudel omgedoopt in „Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

sociales (EHESS)‟ een instelling van waaruit de Annales nog steeds de toon zetten in het 

(Franse) historische wereldje. In 1949 volgt reeds een aanstelling aan de „Collège de France‟, 

in 1984 wordt hij gekozen tot lid van de Académie française. De „Ecole‟ was voor decennia in 

hetzelfde gebouw gehuisvest (zoals trouwens ook de redactie van de Annales) als het „Maison 

des sciences de l‟homme‟ (Boulevard Raspail in Parijs) mede door Braudel opgericht begin de 

jaren '60. Ook deze instelling was decennia lang en voorlopig nog steeds het centrum voor 

interdisciplinair onderzoek in de menswetenschappen. Historici als Braudel, na hem Jacques 

Le Goff en Maurice Aymard gaven er leiding aan. Tweede hoogtepunt in zijn oeuvre vormt 

het driedelig werk „Civilisation matérielle, économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle‟ 

(verschenen tussen 1967 en 1979). Hierin benadert hij het westerse kapitalisme niet zozeer als 

een ideologische constructie maar als het resultaat van een ontwikkeling van machts- en 

marktverhoudingen. Het werk zal een immense invloed hebben op de wereldgeschiedenis en 

het denken van historici als Emmanuel Wallerstein. Opnieuw in drie delen presenteert Braudel 

kort voor zijn overlijden zijn visie (waarin een groot gewicht aan geografische factoren wordt 

toegekend) op de nationale geschiedenis: L‟identité de la France, Paris, 1986. De meeste van 

zijn eerder theoretisch en methodologisch georiënteerde geschriften zijn gebundeld 

verschenen onder de titel Ecrits sur l‟histoire (1969, 1990). 

Lit.: Pierre Daix, Braudel, Paris, 1995, Cheng-Chung Lai, Braudel's Historiography 

Reconsidered, Maryland, 2004 Y. Lemoine, Fernand Braudel, ambition et 

inquiétude d'un historien, Paris,  2010. 

 

 

Dat de school der „Annales‟ onder de leiding van Fernand Braudel een zeer grote en decisieve 

invloed op de ontwikkeling van de geschiedenis is gaan uitoefenen heeft ook te maken met de 

institutionalisering en het verankeren van tijdschrift en school in een universitaire instelling (zie 

kadertekst). Naast deze institutionalisering valt ook op hoe verschillende Annales-historici ook een 

directe band hebben weten uit te bouwen met de media (pers, radio, televisie) en zodoende hun 

nieuwe geschiedenis ook aan een breed publiek wisten te slijten. De hemelbestormers van de eerste 

generatie van Annales-historici waren in de ogen van vele critici zelf behoeders van een nieuwe 

orthodoxie geworden, een onderdeel van het academisch establishment. 

De „commercialisering‟ en popularisering van deze „nouvelle histoire‟ (naar de uitdrukking van 

Annales-historicus Jacques Le Goff, opvolger van Braudel) zal zo mogelijk nog duidelijker worden 

wanneer in de derde fase van de Annales een sociale geschiedenis werd uitgebouwd die bij voorkeur 

aandacht schonk aan de mentaliteitsaspecten. Zo betoonden de Annales-historici interesse voor het 



kind (Philippe Ariès), de dood (Michel Vovelle) en de seksualiteit en waanzin (Michel Foucault). De 

mooiste synthesen liggen op het domein waar inderdaad alles samen kan komen, het socio-culturele, 

in meesterwerken zoals Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (1975) van Emmanuel Le Roy 

Ladurie en Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France médiévale (1981) van 

Georges Duby.  

Volgens het structuralisme van de Annales mag de historicus zich niet tevreden stellen met het 

opsporen van de uitwendig waarneembare feiten, zoals die in de klassieke bronnen expliciet vermeld 

worden, maar moet hij eveneens zoeken naar de niet-observeerbare samenhang en structuren die de 

diepere verklaring geven van de reacties en van het gedrag van de mens als individu en als 

groepswezen. Een structuur is een duurzaam verband tussen personen en groepen binnen de 

maatschappij. Ze berust op een aantal met elkaar samenhangende elementen. Pikt men er een uit, dan 

wijzigen alle andere. In het handelen van de mens, zoals in conflicten tussen personen en groepen, en 

in de vormen van samenleven van mensen, zoals familie, stam, club, partij, kan men 

gemeenschappelijke patronen ontdekken. Hierbij is vooral de invloed van de etnologie en de 

antropologie sterk geweest. 

 

 

Georges Duby (1919-1996) 

 

Parijzenaar van geboorte zal de jonge intellectueel Duby aanknopen bij de sterk geografisch 

georiënteerde belangstelling van de founding father van de Annales, Marc Bloch. Ook diens 

voorliefde voor de studie van de agrarische wereld en voor de ontwikkeling van de feodale 

productiewijze neemt hij over. Getuige zijn thesis in 1953 verdedigd (aan de Sorbonne bij 

Charles Perrin) en gepubliceerd als La société aux XI
e
 et XII

e
 siècles dans la région 

mâconnaise waarin hij de uitzonderlijke bronnencollectie van de abdij van Cluny maximaal 

aangewend heeft. De periode van de 11
de 

tot de 13
de

 eeuw zal de periode zijn waarover Duby 

bij voorkeur werkt. Hij kiest er voor om zowat zijn hele carrière niet in Parijs, maar in het 

zuiderse Aix-en-Provence waar hij vanaf 1951 doceerde, uit te bouwen. Toch zal de roem van 

zijn publicaties en hun uitstraling hem bij herhaling naar Parijs doen terugkeren: als titularis 

aan het Collège de France van 1970 tot 1992, lid van de Académie des inscriptions et belles-

lettres in 1974 en in 1984 als lid van de Académie française. De thema‟s die Duby behandelde 

zijn geleidelijk geëvolueerd naar meer nadruk op sociale geschiedenis, 

mentaliteitsgeschiedenis en geschiedenis van de representatie. Zijn boeken werden met een 

grote zorg voor taal en communicatie geschreven, ze hebben dan ook een zeer groot publiek 

bereikt. De meeste zijn „bestsellers‟ geworden, temeer omdat hun auteur ook prominent in de 

media aanwezig was en via televisie-uitzendingen zijn boodschap bij een erg groot publiek 

kon onderbrengen. Tot de meest belangrijkste titels behoren: Le Dimanche de Bouvines (27 

juillet 1214),  (Trente journées qui ont fait la France), Paris, 1973; L‟An Mil, Paris, 1974; Le 

temps des cathédrales. L‟Art et la société (980Ŕ1420), Paris, 1976;  Les Trois Ordres ou 

l‟imaginaire du féodalisme, Paris, 1978; Le chevalier, la Femme et le Prêtre. Le Mariage dans 

la France féodale, Paris, 1981; Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde, 

Paris, 1984; Histoire de la vie privée, samen met  Philippe Ariès (5 vol.), Paris, 1985;  

Histoire de la France rurale, samen met Armand Wallon (4 vol.),  Paris, 1976. Het parcours 



van Duby is zeer symptomatisch voor dat van een historicus van de tweede Annales-school: 

van een klassiek structurele aanpak naar een meer en meer op mentaliteiten en representatie 

gerichte benadering, maar steeds met aandacht voor het bereiken van een zo breed mogelijk 

publiek. 

Lit. : S. Seischab, Imaginer la société féodale. Georges Dubys Bild des Mittelalters, Frankfurt, 

2005. 

 

 

De vernieuwing door de Annales historici belichaamd, heeft ook buiten Frankrijk een enorme 

weerslag gekend, in Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Nederland en België. 

Kenmerkend voor de Annales-school en voor het institutionele hart van het netwerk, de EHESS, is de 

opvallende capaciteit om zich aan te passen en nieuwe trends en modes, zoals de „linguistic turn‟ op 

te nemen en verder uit te dragen. Dit impliceert dat in de hedendaagse trends binnen de 

geschiedschrijving soms heel uiteenlopende benaderingen elk voor zich een verwantschap met de 

Annales-school claimen, zonder dat er een centrale autoriteit is die op enige orthodoxie toeziet. 

Geschiedenis bedrijven is altijd, en nog steeds in sterke mate, een individuele aangelegenheid. 

Een onmiskenbare verwantschap met de Annales aanpak, vertoont bijvoorbeeld het werk van de 

Italianen Carlo Ginzburg en Giovanni Levi (cf. infra: micro-storia en de problematiek van het 

ontmaskeren van de falsaris, dl. II.2). Niet het grote verband maar de analyse op de schaal van het 

lokale wordt voorop gesteld – al koppelen de beoefenaars van het genre wel naar een bredere context 

terug. In het Verenigd Koninkrijk greep vernieuwend demografisch onderzoek plaats, rond de Group 

for the History of Population and Social Structure in Cambridge – dit keer ligt de klemtoon op de 

structurele Annales-invloed en is het globale het uitgangspunt. Origineel is hier de back-projection 

techniek. Als men eenmaal voor een goed bestudeerbaar moment de structurele kenmerken 

nauwkeurig heeft kunnen bepalen, kan men van daaruit terug projecteren naar een minder goed 

gedocumenteerd verleden. Deze techniek werd toegepast door de Engelsen Robert Schofield en 

Edward Wrigley (1989) om vanuit de demografische kennis van 1871 de bevolkingsstructuren tot 

1550 te reconstrueren. Zo konden zij de bevolkingsgroei in het Engeland van de 18
de

 eeuw verklaren 

door een toename van de feconditeit, die zelf het gevolg is van een hogere nuptialiteit, op haar beurt 

weer samenhangend met een gestegen koopkracht. 

Uit de demografische interesse vloeide, vooral in de V.S., het Verenigd Koninkrijk, België en 

Frankrijk, een vernieuwde studie voort van de familie, het huwelijk, de affectieve en seksuele relatie 

tussen partners, de sociale netwerken, de armenzorg. David Herlihy stopte, samen met de Franse 

onderzoekster Christiane Klapisch-Zuber, unieke fiscale gegevens over gezinssamenstelling en 

familiale toestanden in het middeleeuwse Toscane in een computerbestand, en toverde daaruit 

onvermoede bevindingen over gedrag in en buiten het huwelijk. Lawrence Stone, Barbara Hanawalt, 

Martha Howell, Jacques Chiffoleau en Robert Muchembled, vernieuwden de visies op familie, 

criminaliteit, sociale netwerken, religiositeit en elites in het ancien régime. 

Catharina Lis en Hugo Soly (Poverty and Capitalism in Pre-industrial Europe, 1979) ontdekten dat 

het fenomeen armoede voorkomt zowel in economisch voorspoedige als economisch ongustige 

zones, in periodes van groei en stagnatie, maar ook dat het laat-middeleeuws en modern kapitalisme 

diverse openbare mechanismen van armenhulp organiseerde om aldus de arbeidsmarkt beter te 

controleren. Beide auteurs hebben in recentere jaren vooral de studie van de concrete leefwereld in 



ambachten en corporatieve instellingen in stedelijke context tijdens het ancien régime fundamenteel 

vernieuwd.  

 

4.2.2. ‟Nieuw links‟ en ‟new history‟ 

 

In het Engelstalig Westen interfereerde de invloed van de Annales met eigen onafhankelijke 

ontwikkelingen. Na W.O. II heeft een ongeorganiseerde groep van historici hier geëxperimenteerd 

met de marxistische theorie om het lot van de ‟gewone man‟ in het verleden bloot te leggen. Deze 

neo-marxisten riepen, om te ontsnappen aan verstarde deterministische tradities, de hulp in van 

technieken uit de sociale wetenschappen. Maar hun progressief politiek engagement bleef prominent 

aanwezig in deze zoektocht naar de ‟vergeten‟ groepen in de historiografie, het Lumpenproletariaat 

om het met Marx en Engels te zeggen, de armen, de arbeidersklasse, de vrouwen, de etnische 

minderheden, de zieken, de ouderen en de kinderen. 

Het Engelse tijdschrift Past & Present (opgericht in 1952 door een groep Engelse historici, velen 

onder hen fellow travellers van de communistische partij) was de motor van deze nieuwe weg, ook al 

publiceerde het veel niet-marxistisch werk. Een van de spectaculaire in dit tijdschrift gevoerde 

debatten betreft het marxistisch thema van de overgang van feodale naar kapitalistische samenleving, 

het zogenaamde ‟transitiedebat‟. Marx maar ook Weber waren reeds geïntrigeerd door de vaststelling 

dat dit proces zich het eerst voltrok in Noordwest-Europa en niet daarbuiten. Fundamenteel in dit hele 

debat was de bijdrage van Robert Brenner in 1976 aan Past and Present: „Agrarian class structure 

and economic development‟ het begin voor een eindeloos, maar vruchtbaar „Brenner-debate‟. Hij 

stelde dat de sleutel voor het probleem ligt in de structuur van de klassenverhoudingen, en wel de 

tegenstelling tussen de klasse van rechtstreekse producenten (arbeiders) en de hen dominerende 

klasse van niet-producenten die zich een deel van het surplus dat de arbeiders realiseren toeëigenen. 

Deze sociale tegenstelling determineert de demografische bewegingen en de economische trends, en 

niet omgekeerd. Tegen die monocausale interpretatie in zochten anderen, zoals Guy Bois, naar 

externe factoren, zoals de door Brenner vergeten revolutionaire rol van nieuwe agrarische 

productiemethodes en daaruit voortvloeiende verhoging van de arbeidsproductiviteit. Andere, neo-

malthusiaanse critici van Brenner, zoals Michael Postan en de Leuvense economische historicus 

Herman van der Wee, zagen de demografie wel degelijk als prime mover. 

De sterk door Braudel beïnvloede Amerikaanse politieke socioloog Immanuel Wallerstein mengde 

zich eveneens in dit debat: volgens hem is het kapitalisme een grootschalig sociaal wereldsysteem, 

dat zonder overgang voortgekomen is uit de crisis van de laat-middeleeuwse feodaliteit; zowel Marx‟ 

idee van het grote gewicht van het handelskapitalisme als het impact van de Industriële Omwenteling 

moeten worden geminimaliseerd. Om dit te illustreren introduceerde hij het begrip „wereldsysteem‟, 

de invloed van Braudel hierop is heel groot en herkenbaar. 

 

Immanuel Wallerstein (1930 - ) 

 

Wallerstein is intellectueel gerijpt in de contestatiebeweging aan de grote Amerikaanse 

universiteiten (Columbia in New York in zijn geval) en door veldwerk in het postkoloniale 

Afrika. Maar Wallerstein leerde ook van Braudel, onder meer dat nieuwe historiografische 



richtingen best „geïnstitutionaliseerd‟ worden willen ze een blijvende invloed uitoefenen. Op 

de Binghamton-campus van de New York State University richt hij in 1976 het „Fernand 

Braudel center for the study of economics, historical systems and civilizations‟ op, met een 

eigen tijdschrift Review. Beide bieden een basis voor de school van de „wereld-systeem 

analyse‟. In zijn driedelig synthese werk The modern World System (1974-1989) verklaart 

Wallerstein de evolutie van het kapitalisme aan de hand van de uitbuiting door de 

industrielanden van de onderontwikkelde perifere gebieden. In die eerste, de kernlanden, 

zorgen hooggeschoolden voor geavanceerde industrie en gedifferentieerde landbouw; de 

perifere landen kennen monocultuur, slavernij en laaggeschoolde arbeid. Het kapitalistisch 

systeem is dynamisch: Wallerstein is geboeid door de vraag waarom sommige gewesten de 

status van kernland veroveren, andere die verliezen. De welvaart van het ene gewest is steeds 

afhankelijk van de onderontwikkeling van het andere. Het leek er even op dat op het einde van 

de 20
ste

 eeuw de belangstelling voor deze geëngageerde vorm van geschiedenis grotendeels 

zou uitdoven. De ‟grote verhalen‟ leken het immers af te leggen tegenover scepsis, het kleine 

verhaal. In deze postmoderne eeuwwende, getekend door het wegvallen van het Sovjetblok in 

1989, kondigde de Amerikaanse neoconservatieve filosoof Francis Fukuyama in 1992 zelfs 

‟The End of History‟ aan, nu de vrijemarkteconomie de hele wereld inpalmt. Met dezelfde 

premissen voorspelt Immanuel Wallerstein echter omgekeerd in ‟The end of the World as we 

know it: social 

science for the twenty-first century‟ (1999), dat de massa‟s zich, ontgoocheld, zowel van het 

communistische als van het kapitalistische wereldsysteem zullen afwenden. In het actuele 

proces van globalisering staat het historische kapitalisme voor een nieuwe belangrijke 

transformatie. Om het inzicht daarin levend te houden pleit hij voor een herenigde „historical 

social science‟ in zijn rapport „open the social sciences‟ uit 1996; een appel waarin de 

ambities van Bloch en Febvre uit 1929 duidelijk nazinderen. 

 

 

Nieuw links heeft zonder twijfel de verdienste dat het de doorbraak forceerde voor de zoektocht naar 

voordien als sociaal oninteressant  beschouwde groepen, en voor de studie van taboe-onderwerpen, 

zoals homoseksualiteit. In de Verenigde Staten legde het de basis voor zowel vrouwenstudies, als 

voor de studie van de Afro-Amerikaanse gemeenschap en van de etnische minderheden. Uiteraard 

zijn die stromingen ook kinderen van de politieke emancipatie in de Verenigde Staten vanaf de 

Golden Sixties (Civil rights movement, contestatiebeweging aan de universiteiten, anti-

Vietnambeweging, pro-abortusbeweging enz.). Vrouwenstudies zijn gegroeid uit klassiek familie-

onderzoek, maar nog meer uit de feministische hypothese dat het verschil man-vrouw in de 

samenleving essentieel een sociale constructie is. Spoedig ontwikkelde zich daaruit het invloedrijke 

paradigma van de gender-studies: de relatie tussen biologische vrouwelijkheid, vrouwelijke psyche 

en vrouwelijke rollen, de relatie tussen seks, seksuele begeerte, en gender positie. Maar ‟gender‟ kan 

niet beperkt blijven tot één geslacht. Na de vaststelling dat ‟vrouwengeschiedenis‟ bestond, is de tijd 

rijp om ook het nut van ‟mannengeschiedenis‟ vast te stellen, om de sociale constructies rond 

mannelijk ‟gender‟ te onderzoeken. Opnieuw volgde een proces van academische institutionalisering, 

zowat elke zich respecterende Amerikaanse universiteit telt sinds de late jaren 70 leerstoelen voor 

vrouwenstudies. Het intellectuele parcours van de aan Columbia (New York) verbonden mediëviste 



Martha C. Howell illustreert hoe klassieke middeleeuwse bronnen, zoals de massaal bewaard 

gebleven huwelijkscontracten uit de Vlaamse stad Douai, bekeken door een gender bril tot 

verrassende nieuwe inzichten konden voeren. Zelfs aan de RUGent werd in 1992 een „Centrum voor 

vrouwenstudies‟ opgericht, reeds in 1994 omgedoopt tot het nog steeds actieve „Centrum voor 

genderstudies‟. Toch blijft het, in tegenstelling tot wat in de VS gangbaar is, in Europa relatief 

moeilijk om „vrouwenstudies‟ academische respectabiliteit te verlenen. De aan de UA opgezette 

interuniversitaire opleiding werd in 2006 zelfs tijdelijk bevroren bij gebrek aan politieke wil tot 

verdere financiering.  

Onder invloed van het postmodernisme zijn in de Verenigde Staten de sociale wetenschappen verder 

verbonden geraakt met nieuwe sociale bewegingen, wat tot de institutionalisering van 

interdisciplinaire „cultural studies‟ heeft geleid. Ook deze bewegingen staan onder vuur: in de ogen 

van de tegenstanders (die vaak in religieus geïnspireerde neoconservatieve hoek te vinden zijn) 

zouden als gevolg van deze nieuwe „cultural studies' en van het postmodernisme nieuwe dogma‟s, 

clichés en stereotypen zijn ontstaan en worden opgelegd onder druk van het „politiek correcte‟ en 

uiting geven aan wat in deze kringen als „de linkse kerk‟ wordt omschreven. Sociaal-

wetenschappelijke kennisproductie zou dan onlosmakelijk vasthangen aan politiek activisme en daar 

grote hinder van ondervinden. Het lijkt er voorlopig op dat, naarmate alvast in de westerse wereld de 

emancipatiestrijd vordert, er opnieuw ruimte komt voor een verdere historische zoektocht naar 

identiteiten en indentiteitsbeleving in heden en verleden. 

 

4.2.3. Micro-storia, nieuwe cultuurgeschiedenis 

en narrativisme 

 

De ‟nieuwe cultuurgeschiedenis‟ is grotendeels geboren uit de frustratie bij vele sociaal-historici dat 

weliswaar de evolutie en beschrijving van sociale evoluties kon worden gevonden in structuren en 

infrastructuren, in materiële, economische en politieke systemen, maar dat daarmee weinig was 

gezegd over de verklaring waarom de evolutie deze weg was ingeslagen en nog minder over hoe 

tijdgenoten dit alles hadden ervaren en beleefd. De klassieke structuralistische aanpak die door de 

tweede Annales-school tot model was verheven schakelt het individu wel niet uit, maar herleidt het 

tot een product van de systemen waartoe het behoorde. Niet toevallig draagt een in 2005 uitgebrachte 

stand van zaken over de in Annales-kringen gevoerde discussie over sociale structuren, standen, 

orden en klassen de titel „Dire et vivre l‟ordre social‟: ook hier is de aandacht verschoven naar de 

representatie, de perceptie, taal en betekenis. De invloed van de hierna uitvoeriger en apart besproken 

„linguistic turn‟ is dan ook onmiskenbaar in de zich nog steeds ontwikkelende tendensen in de 

geschiedschrijving. 

 

Eén mogelijke ontsnappingsroute werd reeds aangeroerd, ze groeide in het brein van de Italiaan Carlo 

Ginzburg (zie ook kadertekst bij dl. II, 2): de micro-storia. Hij introduceerde het ‟paradigma 

indiziario‟. De idee is een schijnbaar nietszeggend detail uit de bron te hanteren als een spoor (index) 

van een onderliggende realiteit, en het in verband te brengen met een ‟mysterie‟ dat men wil 

oplossen. De fascinatie door kleine details plaatst hem in het kielzog van Morelli, niet toevallig 

hanteert Ginzburg dan ook veel voorbeelden uit de plastische kunst. Ginzburg bracht zijn „paradigma 



indiziario‟ in praktijk in zijn boek: Il Formaggio e i Vermi (De kaas en de wormen, 1976). Een 

bundel theoretische opstellen van Ginzburg gaat tot in de titel uit van deze noodzaak om vanuit een 

kunstmatig teweeggebrachte afstandelijkheid inzicht te krijgen in de aard der dingen: „A distance: 

neuf essais sur le point de vue en histoire‟ (2001). Heel wat historici zijn, enigszins ontgoocheld in 

het stereotiepe karakter van het structuralistische onderzoek, sterk in de ban gekomen van deze 

aanpak. Een voorbeeld is het boek van Natalie Davis The Return of Martin Guerre uit 1983, over een 

reëel Zuid-Frans familiedrama uit de 16de eeuw, de terugkeer na een lange oorlog van een Franse 

boer in het dorp waar zijn echtgenote al jaren samenleeft met een man die zich voor Martin uitgaf. 

Davis‟ bedoeling is uiteraard via een casus te komen tot een pregnante analyse van de toenmalige 

leefwereld. Het is helemaal niet toevallig dat dergelijke geschiedenis zich dan ook leent tot 

verfilming. In dit geval leidde dit tot Le retour de Martin Guerre, een Franse film uit 1982 van 

Daniel Vigne met Gérard Depardieu en Nathalie Baye in de hoofdrollen. 

Een illustratie van het succes dat de formule van het focussen op aparte geïsoleerde gebeurtenissen, 

zoals in de micro-storia, met een oorspronkelijke journalistieke invalshoek en aandacht voor aspecten 

van „human interest‟ oplevert, is het in 2004 voor het eerst verschenen boek van de Nederlandse 

journalist Geert Mak „In Europa. Reizen door de twintigste eeuw‟. Het is het relaas van een reeks 

reizen door het continent Europa in 1999 in opdracht van de Nederlandse krant „NRC Handelsblad‟ 

om een stand van zaken aan de vooravond van de 21
ste

 eeuw op te maken. Mak verhaalt daarbij wat 

zich in de loop van de voorbije eeuw op verschillende plekken in Europa heeft voorgedaan, in een 

soort chronologisch geordende reisimpressie. Gemeten volgens de strikte regels van het historisch 

metier ontbreekt een duidelijke vraagstelling en een echte synthese is het evenmin geworden. Toch 

slaat de formule in de hand van een begenadigd schrijver duidelijk aan. De manier waarop het 

publiek dit boek heeft ontvangen (en nog ontvangt) maakt het zonder meer tot een historische 

gebeurtenis en illustreert zowel de kloof die tussen het professioneel historisch bedrijf en het brede 

historisch geïnteresseerde publiek is gegroeid als de onvolkomenheden van het 

geschiedenisonderwijs. Maks boek onderstreept ook de succesformule van het sterk gebrachte 

verhaal en de insteek vanuit de „micro-storia‟. 

Een tweede ontsnappingsroute is die van Robert Muchembled (Culture populaire et culture des 

élites, 1978), Peter Burke (Popular Culture in Early Modern Europe, 1979), en, opnieuw, Carlo 

Ginzburg (De kaas en de wormen): de interesse voor de confrontatie van volks- en elitecultuur. Deze 

aanpak is een kind van de vernieuwde interesse voor cultuurgeschiedenis, maar nu niet langer in de 

meeslepende, essayistische stijl van Johan Huizinga, wel onder sterke invloed van de antropologie en 

van de theorie van de socioloog Norbert Elias (het fameuze „civilisatieproces‟). Ook hier worden 

thema‟s aangeraakt en gebeurt de behandeling op een manier die een succes bij een breed publiek 

waarborgt. Simon Schama legde in zijn boek over de Hollandse Gouden Eeuw (‟The embarrassment 

of riches. An interpretation of Dutch culture in the Golden Age‟, 1987 vertaald als „Overvloed en 

onbehagen‟) de betekenis bloot die de Nederlanders uit de 17
de

 eeuw gaven aan hun culturele 

omgeving, en meer bepaald de schaamte die de elite koesterde over haar nieuwe rijkdom. Nog 

typischer is Schama‟s episch verhaal over de Franse Revolutie uit 1989, het jaar van de grote 

herdenkingen van tweehonderd jaar republiek (Citizens. A Chronicle of the French Revolution). Bij 

een historicus als Schama (nu verbonden aan Columbia university in New York) is, met de 

communicatie netwerking van de Annales-historici als voorbeeld, de band met de media (pers en 



televisie) heel nadrukkelijk aanwezig. Schama verzorgde de afgelopen jaren een succesvolle reeks 

over de Britse geschiedenis voor de BBC.  

 

Aanvankelijk sterk ingebed in de Annales-traditie en beïnvloed door Elias‟ civilisatieproces, 

evolueert de Franse historicus Robert Muchembled, in de jaren 80 bekend geworden als de historicus 

van hekserij, in zijn recenter werk (Une histoire du diable uit 2000) naar een allesomvattende 

geschiedenis van collectieve culturele fenomenen, zoals de idee van „de duivel‟ in de geschiedenis 

van het Westen. Ook hier domineert, in volle Annales-traditie een aanpak over de lange termijn: van 

bij het ontstaan als een fantasme van katholieke monniken uitgedragen door angstaanjagende 

voorstellingen van duivels en scènes van het laatste oordeel in de 12
de

 eeuw tot de hedendaagse 

filmtaal en voorstelling van „het kwade‟ in strips en comic-books. De historicus houdt hier de pols 

aan de collectief beleefde angsten, vertaald in eeuwenoude voorstellingen: ook in de rookpluimen van 

de WTC-torens op 11 september 2001 „herkenden‟ velen spontaan een voorstelling van de duivel. 

 

Een derde facet van de nieuwe culturele geschiedenis, in navolging en uitwerking van de Annales-

recepten, is de revival of the narrative, door Lawrence Stone in „Past and Present' van 1979 

vastgesteld. In 1983 proclameerde de Groningse geschiedfilosoof en UGent eredoctor Frank 

Ankersmit: ‟wil men een goed historicus zijn, dan zal men een goed stilist moeten wezen‟. Sindsdien 

heeft hij onverdroten een onderbouw verleend aan de opvatting dat geschiedenis zich in de tweede 

helft van de 20
ste

 eeuw in toenemende mate (terug) op teksten diende te concentreren en dat naast de 

feitelijke informatie die in deze historische teksten te vinden is, de tekst op zich een afspiegeling 

biedt van de historische samenleving die de tekst heeft voortgebracht. Het narrativisme is evenwel 

geen poging om literaire kritiek en historische kritiek in elkaar te laten overgaan, wel om aandacht te 

vragen voor het feit dat geschiedenis gemaakt wordt en dat de maker en de context waarbinnen deze 

creatieve daad haar beslag krijgt essentieel een onderdeel van het volledige verhaal zijn. Deze 

opvatting, waarover meer in het volgende hoofdstuk over de linguistic turn, beroept zich ook 

nadrukkelijk op de historische ervaring en het esthetisme zoals ook Johan Huizinga dit had verwoord. 

Het verwondert dan ook niet dat een heel hoofdstuk in een van Ankersmits recente werken handelt 

over Huizinga (De sublieme historische ervaring, Groningen, 2007). Ook deze stroming voorzag zich 

onder meer in het Nederlandstalige taalgebied, van eigen organen. In 1993 werd het tijdschrift „Feit 

en fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie‟ boven de doopvont gehouden. Deze 

trend is niet nieuw, eerder een actualiseren van een positie die reeds door Johan Huizinga werd 

verdedigd: een wetenschappelijk betoog diende een vlot leesbaar verhaal te zijn met literaire 

kwaliteiten. Een goed historicus vertrekt bij zijn analyse van een „historische sensatie‟. In Vlaanderen 

incarneren de Leuvense historici Jo Tollebeek en Tom Verschaffel deze trend. In hun boek uit 1992 

De vreugden van Houssaye, breken zij een lans voor ‟historische sensatie‟ en ‟historische interesse‟. 

Geschiedenis is nutteloos (wat niet hetzelfde is als waardeloos) en bevredigt, via het narratieve 

element, in essentie een behoefte aan historisch inzicht die een fundamentele culturele levensbehoefte 

is. Deze historische interesse bevindt zich in de kern van het historisch scheppingsproces, ze 

verschaft de historicus soevereine intellectuele vreugden. 

 

Het essentieel nieuwe tegenover de vroegere aanpak van de romantiek en Huizinga is dat de ‟nieuwe‟ 

cultuurgeschiedenis voortbouwt op de verworvenheden van de ‟nieuwe sociale geschiedenis‟, en dat 



het door solide, nieuw bronnenmateriaal onderbouwd is. Een merkwaardig vroeg voorbeeld van het 

koppelen van marxististische tradities en ‟nieuwe sociale geschiedenis‟ aan de actuele trends van 

cultuurgeschiedenis is het werk van Edward P. Thompson (1924-1993) een der medestichters van 

„Past & Present': The Making of the English Working Class uit 1963. Hij verschoof het accent van 

structuur naar cultuur, door te stellen dat de Engelse arbeidersklasse opdook in een geschiedenis die 

arbeiders zelf hadden gemaakt. ‟Sociale klasse‟ was niet een ‟conditie‟, voortgebracht door de positie 

in het productiesysteem, zoals de marxistische historiografie tot dan toe poneerde. Voor die 

traditonele visie waren arbeiders veelal de gevangenen van economische systemen, niet in staat te 

ontsnappen aan de sociale positie waartoe hun werk hen veroordeelde. Voor Thompson was ‟klasse‟ 

een cultureel product, gemaakt door mensen uit elementen van hun levensloop, en waren arbeiders 

wel degelijk in staat controle uit te oefenen op hun eigen geschiedenis. 

 

 

4.3. De linguistic turn: taal, tekst en tekens 
of de geschiedenis en de verlokkingen 
van het postmoderne denken 

 

Historici zijn traditioneel geneigd om te aanvaarden dat woorden, teksten en discours tijdgebonden 

codes bevatten. Woorden zijn pure conventies en dus moeten ze geïnterpreteerd worden in functie 

van een concrete maar wisselende historische context. Shakespeare wist het al: ‟a rose by any other 

name would smell as sweet‟. Onder invloed van de ‟moderne‟ linguïstiek (sinds Ferdinand de 

Saussure, 1857-1913), van de structuralistische en poststructuralistische taalkunde zijn historici zich 

gaan realiseren dat ook binnen éénzelfde tijdsbestek diverse decoderingen van éénzelfde tekst 

denkbaar zijn. Historici zijn vanaf de jaren 70 ook gevoelig voor de postmoderne lectuur van teksten 

en, onder invloed van een reeks Franse filosofen van de deconstructie, voor tekstuele en narratieve 

strategieën die ook achter historische teksten schuilgaan. Elke realiteit is in deze opvatting een talige 

realiteit, er is geen ruimte voor wetmatigheid in de geschiedenis. De historicus kan de realiteit slechts 

benaderen via discursieve, dus talige, voorstellingen. Radicaal doorgetrokken door Hayden White 

(Metahistory. The historical imagination in nineteenth century Europe, 1973) leidt dit tot de 

opvatting dat de geschiedenis een literair genre is zoals een ander en dat ze niet noodzakelijk een 

groter waarheidsgehalte heeft dan bijvoorbeeld de roman. Voor de consequent radicale postmodernist 

is de realiteit van het verleden slechts een subjectieve creatie van de historicus. 

 

4.3.1. Belang van linguïstiek, semantiek en semiotiek 

 

De linguïstiek bestudeert de vele sociale functies van de taal, de semantiek de wisselende 

inhoudelijke betekenis der woorden, de semiotiek de verklaring van tekens en symbolen. Zowel 

woorden als tekens zijn conventies die wisselen in de tijd. De lectuur van woorden en tekens is dus 

tijds- en vooral cultuurgebonden. Wie er niet mee vertrouwd is, decodeert fout (aberrant decoding) 

en begaat vergissingen en anachronismen. Onderwijs en culturele ontwikkeling dringen aan velen een 

bepaalde lectuur op, die correspondeert met de wensen en de belangen van een staat, van een 

ideologie, van een godsdienst, van een opvoedingsideaal. Ook de massamedia hebben een rol 



gespeeld in de unificatie van lectuur- en kijk-attitudes. Mensen die tot eenzelfde cultuur behoren, 

decoderen grotendeels op eenzelfde wijze. Maar omgekeerd zal éénzelfde foto door mensen van 

uiteenlopende sociale groepen of opinies erg verschillend gedecodeerd worden en kan de impact 

ervan dus enorm uiteenlopen. Denk aan de affiches van Benetton die in het ene land aanzienlijk meer 

choqueren dan in het andere. 

 

4.3.2. Traditie en vernieuwing in de filologische methodes 

 

De filologisch-kritische methode gaat terug op een lange traditie van eruditie vanaf Mabillon (17
de

 

eeuw) en Lachmann (19
de

 eeuw) en concentreert zich op het kritisch interpreteren van de letterlijke en 

dubbele taalkundige betekenis van teksten binnen hun wisselend tijdskader, op het bepalen van het al 

of niet authentiek karakter van de bron. Anachronistisch woordgebruik is in deze traditie een 

verklikker voor mogelijke pogingen tot vervalsing (cf. supra: herstellingskritiek). 

Het bestaan van deze op Mabillon teruggaande traditie die in teksten op zoek ging naar ontleningen, 

aanpassingen aan veranderende omstandigheden heeft de (romantische) gedachte van de autonome, 

door niets of niemand beïnvloede auteur al geruime tijd in vraag gesteld. Maar ook de verschillende 

versies van een middeleeuwse tekst in even verschillende handschriften zijn als even zovele 

„performances‟ van aan verandering onderhevige teksten te beschouwen. Conclusie: het vele 

postmoderne analytische geweld is, afgezien van het specifieke jargon, vaak in de praktijk minder 

„vernieuwend‟ voor historici die met de traditionele hulpwetenschappen (in de eerste plaats de 

diplomatiek) vertrouwd zijn. 

 

Gaandeweg zijn de historici ook interesse gaan vertonen voor interpretatietechnieken die tot dan toe 

enkel in de taalanalyse en communicatiewetenschap werden gehanteerd. Een daarvan is de 

inhoudsanalyse, de (content analysis), zoals die door B. Berelson (1971) en W. Budd (1967) werd 

verfijnd. Ze vatten deze analyse in de eerste plaats kwantitatief op, via het tellen van woorden. De 

methode impliceert het objectief meten van syntactische en semantische gegevens, met gebruik van 

numerieke of analytische categorieën. Men meet bijvoorbeeld, bij het bepalen van opinies of het 

onderzoeken van trends, het aantal personen dat een positieve, negatieve of neutrale houding 

aanneemt tegenover de gebeurtenissen, de geografische en sociale spreiding van die personen, de 

omvang en de impact van de informatiestroom bij de vorming van die opinies en trends. Telbare 

gegevens zijn: woorden (en hun intensiteit), thema‟s, correlaties tussen begrippen en thema‟s. Met de 

pure content analysis analyseert men de boodschap, maar nog niet haar impact. Tijdens het 

televisiedebat in 1959 tussen Kennedy en Nixon als presidentskandidaten, legde de woordanalyse 

duidelijke verschillen bloot bij ideologisch-gevoelige termen, zoals hogere frequentie van war bij 

Nixon, van treaty bij Kennedy. Bij de radioluisteraar kwam, blijkens opiniepeilingen, Nixon het best 

over, bij de televisiekijkers Kennedy. Anders gezegd, de perceptie van de boodschap was in het 

laatste geval sterk beïnvloed door de „look‟ van de kandidaten, door oogcontact en andere 

persoonsgebonden kwaliteiten. Het bewijst dat de media elk hun eigen conventies en impact hebben. 

De onderzoeker moet dus ook de interactie tussen boodschap en bestemmeling analyseren. 

Men hoede zich echter voor een te blind geloof in de mechanische effecten van een dergelijke 

benadering: naarmate inzicht in de werking en de effecten van de media groeit, wordt ook de 



mogelijkheid op manipulatie en op het bewust najagen van zijdelingse effecten groter, eventueel zelfs 

ten nadele van de oorspronkelijke boodschap die men wou overbrengen. In de verkiezingscampagne 

voor het Amerikaans presidentschap in 2000 (Al Gore vs. George W. Bush) brachten republikeinse 

campagnemakers een spot op tv waarin de democratische plannen inzake sociale zekerheid als 

typische producten van „bureaucrats‟ werden voorgesteld, eventjes werd bij het vormen van het 

woord op het scherm het onderdeel „RATS‟ apart en langer in beeld gebracht, met het doel om bij de 

kijker een onbewuste negatieve associatie met ratten tot stand te brengen. Deze negatieve publiciteit 

werd vlug ontmaskerd en kwam als een boemerang terug in het gezicht van betrokkenen. 

 

4.3.3. Belang van de semantiek 

 

De historische semantiek is een klassiek hulpmiddel voor de historicus: ze bestudeert hoe een term 

diverse betekenissen kan aannemen, verschillend in de tijd, in de ruimte, volgens sociaal en 

intellectueel milieu. Het woord grève duidde in de Vroege Middeleeuwen op een aanlegplaats, een 

rivieroever met kiezelsteentjes (gravier, graves), in de Late Middeleeuwen werd het woord onder 

meer gebruikt om een dergelijke plek in Parijs aan te duiden, namelijk de plaats waar arbeiders zich 

voor werk aanboden en waar ook publieke executies plaatsgrepen (de place de grève: aanlegsteigers 

in het centrum, voor het stadhuis). Pas in de 19
de

 eeuw kreeg grève de momenteel nog geldende 

betekenis van staking, een fenomeen dat vaak op dezelfde plaats startte en dat dikwijls met 

geweldsuitbarstingen gepaard ging. In andere gevallen verwijst een zelfde term alleen maar naar een 

afwijkende nuancering. Men moet een bron van 1300 dus lezen met het taalgevoel van de tijdgenoot 

uit 1300. Een mechanische toepassing van deze laatste regel leidt evenwel tot aberraties omdat vooral 

bij literaire werken auteurs vaak vroegere auteurs gaan lezen en imiteren en dus een archaïsche of 

anachronistische woordenschat hanteren die de interpretatiekritiek vertroebelt. De historische 

semantiek is ook nuttig omdat het gebruik van bepaalde termen door personen en groepen een 

bruikbare graadmeter is voor het ontdekken van geestelijke en politieke „klimaten‟. 

Het klassieke voorbeeld is de in 1947 gepubliceerde studie van de Duitse filoloog, specialist van de 

Franse literatuur, Viktor Klemperer (1881-1960) „LTI (Lingua Tertii Imperii). Notizbuch eines 

Philologen‟. Deze briljante academicus, product van de Duitse filologische school van joodse 

afkomst is in Duitsland gebleven en heeft daar dag na dag bijgehouden hoe het taalgebruik een 

essentieel onderdeel was van de manier waarop het naziregime geleidelijk bezit heeft genomen van 

de geesten en opvattingen heeft gekneed. Taal is daarbij een uitstekend verdovings- en glijmiddel 

gebleken en de nazitijd was een gouden tijdperk voor neologismen in de zin van „Total, Blitzkrieg, 

Nervenkrieg, Endsieg‟. Klemperer, die ook een uitzonderlijk oorlogsdagboek uitgaf en op 20 april 

1933 noteerde dat het woord „Volk‟ even vaak in toespraken en teksten voorkwam als zout in het 

eten, formuleerde het zo: „woorden kunnen nietige stukjes arsenicum zijn, ze worden ongemerkt 

ingeslikt en lijken geen uitwerking te hebben, maar na enige tijd is de gifwerking er toch. Als iemand 

maar lang genoeg „fanatiek‟ zegt in de plaats van „heldhaftig‟ en „deugdzaam‟, gelooft hij ten slotte 

echt dat een fanaticus een deugdzame held is en dat je zonder fanatisme geen held kunt worden‟. Na 

de oorlog werd de gemarginaliseerde Klemperer een gevierd hoogleraar in de DDR, maar ook dan 

ging hij door met zijn oefening: hij registreerde nu de taalverloedering en dito politieke manipulatie 

door het communistisch regime waarvan hij, als kritisch intellectueel, ook gaandeweg vervreemdde 



en weggroeide. In zijn dagboeken noteerde hij de nieuwe slagwoorden, genre „kämpferisch, 

gigantisch‟ waarmee het nieuwe regime gelijkaardige effecten in de geesten van de onderdanen 

beoogde en bereikte. 

 

 

Victor Klemperer (1881-1960) 

 

Duits romanist van Joodse origine, in 1912 bekeerd tot het protestantisme, in 1914 en 1915 

kort lesgever in Napels, meldde hij zich toch als vrijwilliger voor het front. Na de oorlog werd 

hij in 1920 hoogleraar aan de Technische Hochschule in Dresden. In 1935 werd hij evenwel 

gedwongen zijn professoraat op te geven, als gevolg van de rassenwetten van de nazi‟s. 

Doordat hij met een Duitse vrouw van onverdacht „arische‟ origine gehuwd was werd hij niet 

zoals andere Joden vermoord, maar wel verplicht in een ghetto te gaan wonen en dagelijkse 

vernederingen te ondergaan. Hij legde zich dan maar als filoloog toe op het bijhouden van zijn 

dagboek en van een systematische analyse van het taalgebruik door het nazi-regime. 

Klemperer en zijn vrouw maakten gebruik van de chaos ten gevolge van het geallieerde 

bombardement op Dresden in de nacht van 13 op 14 februari 1945 om op de vlucht te slaan. 

Na de oorlog verkoos Klemperer eerder in het rode Duitsland te wonen, dan bij de „vroegere 

bruinen‟. Klemperer werd opnieuw hoogleraar in de DDR (achtereenvolgens in Greifswald, 

Halle en Berlijn) zij het dat uit zijn dagboeknotities ook een groeiende afstand tegenover de 

DDR en haar regime bleek. Toch behoorde hij tot de culturele elite van het nieuwe Duitsland, 

vanaf 1950 ook lid van de Volkskammer (het Oost-Duitse parlement). 

De studie LTI (Lingua tertii imperii) die na de oorlog in 1947 verscheen en de verschillende 

dagboeken van Klemperer over zijn (over)leven in het Derde Rijk behoren tot de belangrijkste 

getuigenissen van het leven onder de Nazi-dictatuur. De Dagboeken verschenen vanaf 1996 

tot en met 1999, postuum dus en bestrijken de periode 1919-1959. Daarnaast publiceerde de 

filoloog Klemperer (neef van de beroemde dirigent en componist Otto Klemperer) ook studies 

over de Franse literatuur uit de 19
de

 en 20
ste

 eeuw. 

 

Lit.: http://www.buchhandel-bayern.de/geschwister-scholl-preis/1995_laudatio.shtml (rede door 

Martin Walser bij de postume Geschwister Scholl prijs aan Klemperer uitgereikt in 1995). 
Hannes Heer, (Hrsg.), Im Herzen der Finsternis. Victor Klemperer als Chronist 

der NS-Zeit, Berlin 1997, Steven E. Aschheim, Scholem, Arendt, Klemperer. 

Intimate Chronicles inTurbulent Times. Indiana University Press, Bloomington 

2001. 

 

 

 

De verandering van betekenis kan vele vormen aannemen. Zo kan een woord in gebruik blijven, 

terwijl het totaal van inhoud verandert: „ridder‟ betekent nog ‟militair‟ in de 12
de

 eeuw, maar niet 

meer in de 18
de

 eeuw of vandaag. Er kan zich ook een verschraling of beperking van betekenis 

voordoen. Er kan overdracht zijn op affectieve basis: de term helder duidde aanvankelijk op een 

klank, later ook op een kleur. 



 

4.3.4. Belang van de semiotiek 

 

Semiotiek is de systematische studie van ‟tekens‟. Tekens zijn verbale of niet-verbale gegevens, die 

door de lezers en gebruikers worden ontcijferd en gedecodeerd. Dat kunnen zij zonder al te veel 

moeite omdat het teken gelijkt op een voorwerp, of omdat er een rechtstreekse band is tussen teken 

en voorwerp, of omdat er een goed ingeburgerde conventie bestaat, waardoor de lezer bereid is het 

teken te aanvaarden als symbool voor een zaak of boodschap, zoals het geval is met verkeerstekens of 

met kleuren als symbolen van partijen (de ‟groenen‟). De semiotiek is dus breder dan de sector van 

de taal. Roland Barthes, Umberto Eco en anderen wezen op het belang van de niet-verbale 

tekensystemen, zoals de lichaamstaal, uiteenlopende ‟rituele‟ kledij van postmoderne jongeren als 

signaal om uit te drukken dat ze tot de ene of tot de andere deelgroep behoren die respectievelijk 

house en techno cultiveren, het verheffen van de stem en andere spelletjes met de toonhoogte. Tekens 

kunnen optisch, mechanisch of akoestisch zijn. 

De semiotiek staat uiteraard centraal bij het decoderen van iconografische bronnen. Erwin Panofsky 

(1892-1968) stelde in Studies in Iconology (1939) een methode voor met drie componenten: 1. het 

herkennen van de realistische gegevens (personages); 2. het identificeren van de uitgebeelde 

personen; 3. het zoeken naar de intrinsieke betekenis en boodschap. Pierre Bourdieu (cf. infra) heeft, 

niet toevallig, Panofskys methode bekritiseerd als zijnde te „automatisch‟ en te eng beperkt tot het 

standpunt van diegene die interpreteert: ook het standpunt van de „producent‟ en het min of meer 

vrijblijvende artistieke verdient erkenning. Niet toevallig was Panofsky ook een pionier in de studie 

van film, in zijn opvatting was het maken van een film een even collectieve onderneming als het 

bouwen van een kathedraal in de Middeleeuwen, toch gaat van beide vaak een zeer eenduidige 

boodschap uit. 

 

Bij het decoderen van beeldmateriaal zijn tal van voorzorgen geboden. 

Een eerste valkuil is het gebruik, in schilderijen en tekeningen, van symboliek en metaforen. 

Attributen laten toe personages thuis te brengen. Voorwerpen refereren naar ideeën en gevoelens: een 

perzik verwijst door zijn erotische vorm naar specifieke delen van het vrouwelijk lichaam. Het 

afbeelden van oogstende vrouwen met een copieuze of een minder genereuze opbrengst is voor 

middeleeuwse moralisten een geliefkoosde metafoor voor meer of minder gewaardeerde categorieën 

van vrouwen, in dalende orde, van maagd, over ongehuwde weduwe tot echtgenote. Deze 

beeldspraak drukt het negatieve oordeel uit voor vrouwen die met seksualiteit geassocieerd worden. 

Een complexer voorbeeld biedt het bekende schilderij van Pablo Picasso „les demoiselles d‟Avignon‟ 

(1907, nu in het MOMA in New York), algemeen beschouwd als een mijlpaal in het onstaan van het 

kubisme. Toevallig of niet neemt uitgerekend Carlo Ginzburg in zijn verzameling opstellen onder de 

titel „rapports de force‟ dit schilderij als voorbeeld om de complexe beïnvloeding bloot te leggen 

vanuit vroegere tradities in de schilderkunst. Concreet gaat het over het corporatieve groepsportret uit 

de klassieke Hollandse schilderkunst, de naakten van Ingres, familieportretten van Le Nain, 

sculpturen van Michelangelo, maar bovenal de inspiratie door een reeks koloniale foto‟s van 

Afrikaanse vrouwen met gemengd erotische en etnografische inslag (door fotograaf Fortier, actief in 

Dakar aan het begin van de 20
ste

 eeuw). Picasso heeft zijn kennisname en uiteindelijk ook inspiratie 



uit de Afrikaanse kunst te danken aan de gevolgen van een machtsproces: de kolonisatie van Afrika 

door Europa. Maar tezelfdertijd transformeert hij als creatief kunstenaar deze relatie om ze tot een 

dialoog tussen culturen om te vormen. De Catalaanse kunstenaar staat hiermee, volgens de analyse 

van Ginzburg, in een kosmopolitische traditie die haar wortels vindt bij Goethe en de Verlichting. 

Een tweede valkuil is het anachronisme: een 15
de

-eeuwse miniatuur stelt een Karolingische ridder 

uit de 9
de

 eeuw steevast in 15
de

-eeuwse kledij voor, maar blijft nuttig als bron voor de 15
de

 eeuw. De 

derde is de dubbele bodem en de ironie. De ervaring met de geschreven bronnen kan ons bij de 

interpretatie helpen: de clichés van de middeleeuwse humor (‟de bedrogen echtgenoot‟) vinden we bij 

Boccaccio; ze laten toe ironische tekeningen rond erotiek accuraat te decoderen. Ook hier is het 

aangewezen te werken met Ginzburgs techniek van de onopvallende kenmerken, die aanwijzingen 

(indices) zijn van verscholen realiteiten. 

 

Een ander geliefkoosd werkterrein van de semiotiek is de analyse van foto‟s en films. Deze worden 

heel verschillend „gelezen‟ naar gelang van de context en de montage, en het al of niet voorkomen 

van onderschriften. 

Door onze langdurige ervaring met filmkijken hebben ook niet-specialisten zich de nochtans erg 

specifieke filmtaal eigen gemaakt. De filmtaal is zo bijzonder omdat de cineast tweemaal kan 

ingrijpen in het „vertellen‟. Een eerste keer gebeurt dit uiteraard bij de opname: dan domineert de 

mise-en-scène, de personages worden door de almacht van de regisseur op een bepaalde plaats binnen 

het opgenomen kader gesitueerd, de auteur speelt met de ruimte.  Een tweede niet minder belangrijke 

kans op ingreep doet zich voor bij  de montage: dan speelt hij met de tijd, verknipt hij zijn opnamen 

en plakt ze „willekeurig‟ aan elkaar, zodat hij, bijvoorbeeld, door het snel afwisselen van talrijke 

korte shots een escalatie van spanning suggereert in een achtervolgingsscène. Deze filmtechniek heeft 

andere kunsten sterk beïnvloed. Indien lange tijd vele films verfilmde romans waren, dan zijn nu vele 

romans te lezen als waren ze films. Op het vlak van tekens hanteert de film, zoals alle vormen van 

communicatie, elementen zoals iconen en symbolen; dit zijn respectievelijk tekens waarvan de vorm 

verwijst naar ons bekende dingen en tekens die dat niet doen, maar die we uit conventie associëren 

met ons bekende realiteiten. P. Wollen wees er in Signs and Meaning in Cinema (1969) terecht op dat 

de film ook nog indexen kent. Dit zijn tekens die indirect verwijzen naar een moeilijk uit te beelden 

realiteit; hitte kun je in een film niet echt tonen, wel suggereren door een close-up met parelend 

zweet. 

In de filmanalyse hebben de Franse structuralisten steeds de film behandeld alsof hij een tekst was, 

zowel inzake vormelijke als inhoudelijke aspecten, als een stuk geschiedenis van ideeën en 

mentaliteiten. Het in 1951 opgerichte invloedrijke tijdschrift „Cahiers du cinéma‟ is daarbij 

uithangbord en spreekbuis van de „cinéma d‟auteur‟ geworden, de „nouvelle vague‟ die met cineasten 

als Godard, Chabrol, Truffaut, Rohmer enz. een geest van vernieuwing belichaamde, die niet zonder 

gelijkenis met het effect van het tijdschrift de „Annales‟ is gebleken. De Angelsaksische contextuele 

benadering schenkt vooral aandacht aan de productie en de receptie van de film, en aan de 

ideologische elementen die er door de geldschieters ingelegd of door het publiek bij het zien in 

onderkend worden. Omdat beide analyses elkaars invalshoeken onderbelicht laten, heeft de Deen K. 

Fledelius (1980) een model bedacht (de ‟klok‟) dat aan alle aspecten tegelijk recht doet wedervaren.  

 



Een genre apart vormt uiteraard de historische film. Zoals men historische bronnen en teksten van 

historici sinds het postmodernisme leest als zovele vensters op het verleden, is ook de historische film 

in de opvatting van Robert Rosenstone (1995) een soort geschiedschrijving. Bovendien is het in vele 

gevallen de enige visie op het verleden waarmee een belangrijk deel van het publiek ooit in aanraking 

komt. Centraal in Rosenstones benadering staat de notie „invention‟: het fictionaliseren van 

historische feiten en het verrijken van het verhaal met geheel fictieve elementen. Hij maakt daarbij 

onderscheid tussen „true‟ en „false‟ invention, in het eerste geval brengen de extra fictie elementen 

geen schade toe aan het historisch inzicht, in het tweede gebeurt dit wel. De cruciale vraag hoe en in 

welke mate de historische speelfilm de wijze waarop de kijker naar het verleden kijkt en als gevolg 

van de „filmconsumptie‟ zijn opvattingen over dat verleden bijstelt en dus filmconsumptie de 

traditionele historische opvoeding via het onderwijs aanvult dan wel wijzigt, wordt in deze 

benadering nog niet voldoende aangepakt.  

 

 

 

4.3.5. Belang van de hermeneutiek: beschrijven of speuren naar 

wetmatigheden? 

 

Naast de zuiver filologische technieken, hebben ook filosofen de tekstanalyse scherper gesteld door 

middel van wat de hermeneutische aanpak heet. Hermeneutiek betekent letterlijk leer van de regels en 

hulpmiddelen bij uitlegkunde, de theorie van de exegese, de bijbeluitlegging. Deze aanpak werd 

scherp gesteld door auteurs als Wilhelm Dilthey (1833-1911), en Wilhelm Windelband (1848-1915). 

Neo-kantianen - Dilthey karakteriseerde zijn werk met een knipoog naar de filosoof Immanuel Kant 

als een „Kritik der historischen Vernunft‟ - die de klemtoon legden op het ideografische in de 

geschiedenis (nadruk dus op het eenmalige en het beschrijvende karakter van de geschiedenis). Als 

dusdanig hebben ze een directe invloed uitgeoefend op de jonge Johan Huizinga. De historicus moet 

de feiten en handelingen pogen te verstaan (Verstehenslehre) door ze aan te voelen, intuïtief en 

introspectief zodat er een zekere identificatie ontstaat tussen subject en object. Het accent ligt op het 

individuele, in plaats van op het algemene en universele zoals dat in de wetmatige 

natuurwetenschappen het geval is. 

De interpretatie-hermeneutiek van Hans-Georg Gadamer (1900-2002) bouwde op deze Verstehens-

leer voort en poneerde dat er een behoorlijke tijdsafstand moet liggen tussen de observator 

(historicus) en het object (verleden). Slechts achteraf kan men verstaan wat een tijdgenoot niet 

verstond; elke interpretatie is een vertaling in de termen van de eigentijdse gedachtewereld van de 

historicus. In Gadamers belangrijkste werk „Wahrheit und Methode‟ (1960) worden ervaring (als 

talige constructie overgeleverd) en waarheid geleidelijk aan losgekoppeld, een decisieve stap in de 

richting van de postmoderne twijfel. 

Meer en meer echter dringt de noodzaak zich op te onderzoeken of de voorgestelde hypothesen over 

relaties tussen sociale gebeurtenissen al dan niet gefundeerd zijn. Daarna zal het leggen van een 

correlatie niet zozeer een kwestie van filosofische optie meer zijn, maar van wetenschappelijke 

analyse. Pas dan zullen we van het verstaan uitstijgen tot het verklaren. 



Toch blijft de hermeneutische aanpak, die zijn wortels evenzeer vindt in de 19
de

-eeuwse ontwikkeling 

van de wetenschap als de nomothetische aanpak van de geschiedenis, waarin het geloof in 

wetmatigheden gehandhaafd blijft, waardevol en inspirerend. Het oeuvre van de Franse filosoof Paul 

Ricoeur (1913-2005) getuigt daarvan. Het eindpunt en meteen hoogtepunt van deze beschouwingen 

vormt zijn in 2000 verschenen „La mémoire, l‟histoire, l‟oubli‟. In dit fundamentele werk maakt 

Ricoeur een onderscheid tussen de „herinnering‟ die in zijn ogen vooral de recente geschiedenis 

betreft en door de media wordt aangewakkerd en de „geschiedenis‟: de zoektocht naar de waarheid, 

die ondanks alle postmoderne geweld reëel en bereikbaar blijft. Net zoals er een onderscheid is tussen 

vergeten en vergeven, het laatste zijnde in de eerste plaats een ethische houding die zeker niet 

automatisch vergeten impliceert. Tegen een extreem doorgedreven postmodernisme à la White stelt 

Ricoeur dat sinds Lorenzo Valla ca. 1440 de „Donatio Constantini‟ (cf. infra) als een falsum 

ontmaskerde, de historicus over de argumenten en methodes beschikt om bijvoorbeeld het 

negationisme en andere opvattingen die tot het domein van de leugen behoren te ontmaskeren. 

 

 

Paul Ricoeur (1913-2005) 

 

Frans filosoof, na gevangenschap tijdens Wereldoorlog II (periode waarin hij Husserl vertaalt) 

hoogleraar aan de universiteit van Straatsburg, vanaf 1956 aan de Sorbonne, sticht in 1964 de 

afdeling filosofie aan de universiteit van Nanterre, en beleeft „mei 68‟ als decaan van deze 

instelling. Vanaf 1970 doceert hij ook aan de universiteit van Chicago. Ricoeur bouwt met 

andere woorden bruggen tussen een analytische angelsaksische filosofie, de meer reflexieve 

Franse traditie en de grote Duitse continentale traditie.  

Als protestant heeft Ricoeur een dichte relatie met de Bijbel en dus ook met exegese en 

hermeneutiek. Een belangrijk deel van zijn omvangrijk oeuvre draait dan ook rond kwesties 

als historische kennis, interpretatie van teksten (met belangrijke beschouwingen over 

historiografie en het literaire discours), het bereiken van een vorm van „historische waarheid‟. 

Vanuit zijn fenomenologische vertrekpositie is Ricoeur ook typisch een filosoof  die als 

dusdanig reageert op zijn tijd en op de actualiteit en probeert ethisch zingevende elementen 

aan te dragen.  Tot zijn belangrijkste werken behoren: Histoire et vérité (Parijs, 1955); Temps 

et récit (drie delen, Parijs 1983-1985); La mémoire, l‟histoire,  l‟oubli (Parijs, 2000). 

 

Lit. : http://www.fondsricoeur.fr/intro.php 

 

 

Tegenover dit beklemtonen van het ideografische element, bleven ook de aanhangers van een 

nomothetische geschiedopvatting actief. De wetenschapsfilosofen die vanaf WO II in de context van 

de analytische geschiedfilosofie wetmatige verklaringen zochten, gingen aanvankelijk, zoals Carl 

Gustav Hempel (1905-1997) in „The function of general laws in history‟ (1942) en Patrick Gardiner 

„The nature of historical explanation‟ (1953), eveneens de extreme toer op. Hun „covering-law 

model‟ stelde dat elke losse handeling moet worden uitgelegd binnen een bredere basisstructuur of 

model. Elk feit kan worden vastgehaakt aan een of andere overkoepelende wet, en het verschil met de 

natuurwetenschappen is grotendeels opgeheven. 



Op dit wetenschappelijke model is veel kritiek geformuleerd, onder meer en met veel invloed door 

Robin G. Collingwood (1889-1943) een Engels geschiedtheoreticus en archeoloog. 

Natuurwetenschappers zoeken naar uitwendige oorzaken overeenkomstig wetmatige verklaringen. 

Menswetenschappers daarentegen zoeken naar motieven voor menselijk handelen en deze zijn van 

een andere orde. De menswetenschapper baseert zich in laatste instantie op een verbeeldingsvol 

begrip (de intuïtie en inleving zijn niet ver weg) om te vatten welke overwegingen en gedachten aan 

de basis liggen van een bepaald soort gedrag. 

Naderhand kwam meer gematigdheid in de plaats, bijvoorbeeld bij de Canadese geschiedfilosoof 

William H. Dray (1964), die meent dat de algemene wetten niet alle handelingen kunnen uitleggen. 

Hij wil wel nog steeds verklaren en niet enkel Verstehen, maar zonder daarbij steeds naar een 

overkoepelende wet te refereren. Voor Dray volstaat het dat de onderzoeker uitlegt waarom de 

handelingen vanuit het standpunt van het historisch personage met het oog op het bereiken van zijn 

doel rationeel waren. Hij veronderstelt dus dat de mens altijd handelt op basis van een aantal 

normatieve handelingsbeginselen. Dat het irrationele handelen (in het geval van bijvoorbeeld extreme 

criminele handelingen of waanzin) daarbij uiteraard in de kou blijft, vormt meteen de belangrijkste 

kritiek op deze aanpak. 

Een variant op deze rationele aanpak is het analytisch narrativisme van de naderhand als kunstcriticus 

bekend geworden filosoof Arthur C. Danto (1965). De historicus moet gewoon de feiten uiteenzetten 

in de volgorde waarin ze plaatsvonden. Hij bereikt aldus een ‟verhaal‟ dat volstaat om te verklaren 

waarom een personage een traject doorloopt van begin tot einde. 

 

4.3.6. Structuralisme, poststructuralisme en 

postmodernisme: aandacht voor het discours 

 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) (Cours de linguistique générale, in 1916 postuum uitgegeven) 

verlaat de in zijn tijd dominante diachrone taalwetenschap die de taal in haar historische evolutie 

bestudeert, ten voordele van de studie van de taal als functionerend systeem. Een taalfeit staat niet 

enkel op zichzelf maar moet in zijn relatie tot het taalsysteem als geheel worden bekeken, als een 

synchroon gegeven. Hij is de grondlegger van het structuralisme en van de semiotiek in de 

taalwetenschap. De taal is een systeem, en er zijn duidelijke relaties tussen de onderdelen van die 

structuur. Binnen de taaltekens moet een onderscheid worden gemaakt tussen het vormaspect 

(signifiant, dat wat betekent, de woorden) en het betekenisaspect (signifié, het onderliggende begrip), 

twee aspecten die in een dialectische relatie tot elkaar staan. De Saussure onderscheidde tevens 

langue en parole, respectievelijk de gesystematiseerde taal, synchronisch te bestuderen en het 

taalgebruik in de dagelijkse praktijk, diachronisch te bestuderen. Met de opvattingen van de Saussure 

vangt het problematiseren van de verhouding tussen taal en werkelijkheid in de moderne wetenschap 

aan, de Middeleeuwse scholastiek had het probleem ook al onderkend. 

 

Terwijl de klassieke literaire kritiek essentieel speurde naar de bedoelingen van de auteur bij het 

opstellen of uitspreken van de tekst, vestigen het structuralisme en het poststructuralisme er vooral de 

aandacht op dat elke lezer of toehoorder de tekst leest en begrijpt op zijn eigen wijze. Net zoals het 

succes van abstracte techno bij jongeren te verklaren is door het ontbreken van tekst en woorden 



zodat elk van hen de muziek op eigen wijze kan decoderen, en er zijn allerpersoonlijkste vorm van 

fysiek genot in kan beleven. Het verschil in taalvermogen bij de diverse individuen leidt tot even 

zoveel diverse taaluitingen. Jacques Derrida (1930-2004) in zijn „Marges de la philosophie‟ (1972) 

en de poststructuralisten verschoven de klemtoon door het deconstrueren van de tekens, en door aan 

te tonen dat de relatie tussen ‟signifié‟ en‟signifiant‟ steeds onzeker en wisselend is. De betekenis van 

tekens en van teksten ligt dan ook nooit totaal vast, maar verandert al naargelang van de context 

waarin de tekens worden gebruikt. Aangezien het aantal contexten onbepaald is, is ook de mogelijke 

betekenis van teksten onbepaald. De betekenis van een tekst wordt dan ook niet zozeer bepaald door 

een of andere werkelijkheid waarnaar de tekst zou verwijzen, maar veleer door de context, met 

andere woorden door andere teksten waarnaar de tekst verwijst. Met dit cruciale begrip 

„intertekstualiteit‟ geeft Derrida en met hem vele postmodernisten aan dat teksten niet naar een 

werkelijkheid maar naar andere teksten verwijzen. De „dissémination‟ (disseminatie), de in principe 

onbeperktheid van betekenissen, betekent voor hem dat de reële historische context niet als 

betekenisverlenend aan een tekst hoeft te worden beschouwd. Lezen en interpreteren is dan ook voor 

Derrida een niet aflatend proces van deconstructie: aangezien er niet zoiets is als één correcte 

interpretatie van een tekst en ook de auteur als centrum van betekenisverlening niet aanvaardbaar is, 

worden binnen de deconstructie de interne tegenspraak, spanningen, dubbelzinnigheden binnen 

teksten bloot gelegd. Elke tekst ondermijnt in laatste instantie zijn eigen betekenis, lectuur van een 

tekst levert dan ook een in beweging zijnd beeld op van machtsverhoudingen waaraan de tekst uiting 

geeft. Een dankbare invalshoek vormen bijvoorbeeld de tegenstellingen die binair in het westers 

gedachtegoed aanwezig zijn genre man/vrouw; rede/ gevoel; ik/de ander; publiek/privé. 

Eenzelfde grondgedachte ligt aan de basis van de moderne lectuur van iconografisch materiaal. 

Nelson Goodman „The language of art‟ (1976) heeft de methodiek verfijnd aan de hand van de 

bevindingen van de leer der tekens (semiologie). Goodman stelde het probleem van het 

werkelijkheidsgehalte en de gelijkenis van de afbeelding met het afgebeelde. Een schilderij met 

stadszicht van Delft van de 17
de

-eeuwse Vermeer lijkt meer op elk ander schilderij van Vermeer dan 

op de toenmalige Delftse straten. Een portret van Erasmus door de schilder Hans Holbein bevat een 

dubbele waarheid: enerzijds de waarheid-Erasmus, want het portret gelijkt op andere Erasmus-

portretten, anderzijds de waarheid-Holbein als spiegel van Holbeins creatieve persoonlijkheid, want 

het portret gelijkt op andere door Holbein geschilderde portretten. 

Naast de taalkundige analyse voortbouwend op de Saussure heeft ook de literatuurtheorie aandacht 

besteed aan de realiteitswaarde van teksten. Roland Barthes (1915-1980) vestigde aldus de aandacht 

op het historisch discours. In dit discours zitten een reeks vooronderstellingen die de historicus 

bewust maar vaker nog onbewust, inlast en die niet van de bestudeerde bronnen afkomstig zijn maar 

uit de eigen inzichten. Barthes wijst erop dat de historische beschrijvingen van het verleden niet 

(noodzakelijk) handelen over dat verleden, maar enkel weergeven wat de historici zich voorstellen 

aangaande dat verleden. Ook hier weer een gespannen relatie met de realiteit en vragen rond de 

representatie: bestaat het verleden wel buiten het verhaal, het vertoog dat onder meer historici over 

dit verleden schrijven? Een ander Frans filosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) verwoordt in 

zijn „La condition postmoderne. Rapport sur le savoir‟ (1979) fundamenteel wantrouwen tegenover 

de grote verhalen de „méta-récits‟ (metaverhalen) omdat deze de geschiedenis telkenmale vanuit een 

enkel interpretatiekader benaderen, wat onvermijdelijk tot vervorming en beperkingen voert. Lyotard 

stelt het failliet van de grote verhalen - genre: de geschiedenis is een aanhoudend proces van 



emancipatie en Verlichting - doorheen de 20
ste

 eeuw vast, maar gaat niet zover om het schrijven van 

geschiedenis onmogelijk te verklaren. Wel moeten in deze opvatting historici zich realiseren dat de 

teksten die zij voortbrengen en de gebeurtenissen uit het verleden twee verschillende zaken zijn. 

Ook de Franse filosoof-historicus Michel Foucault (1926-1984) heeft in dit verband een grote invloed 

uitgeoefend. Zijn belangrijkste studies betreffen de studie van de waanzin en de (onafgewerkte) 

studie van de geschiedenis van de seksualiteit. Op het theoretisch vlak, hij stond in de kern van de 

poststructuralistische culturele theorie, dienen vooral zijn „Les mots et les choses: une archéologie 

des sciences humaines‟ (1966) en zijn „Archéologie du savoir‟ (1969) te worden vermeld. Centraal in 

Foucaults belangstelling staat de studie van hoe de samenleving via de werking van bepaalde 

instellingen (gevangenissen, hospitalen, kazernes) specifieke groepen en individuen behandelt 

(zieken, gevangenen, homoseksuelen, waanzinnigen, bepaalde groepen vreemdelingen). In de marge 

daarvan gaat veel aandacht uit naar het legitimerende discours dat aan de ontwikkeling van macht en 

wetenschap zin geeft en „de andere‟ via het discours als het ware maakt. In zijn onderzoek over 

seksualiteit en geweld peilde hij naar de specificiteit van het moderne westerse discours terzake. 

‟Feiten‟ bestaan nooit onafhankelijk van de gedachtewereld die een bepaald feit denkbaar maakt. De 

notie ‟depressie‟ is een creatie van de psychoanalytische theorie. ‟Homoseksualiteit‟ ging pas bestaan 

als categorie van menselijke ervaring, nadat de behoefte er was om seksualiteit te koppelen aan 

identiteit, en nadat vrouwelijke en mannelijke gender elk op een specifieke manier werden 

geconceptualiseerd. 

Foucault ziet de moderniteit als een gevangenisachtig universum dat de controle over het individu en 

over het sociale leven alsmaar uitbreidt. Maar precies op dit vlak is, grotendeels vertrekkend vanuit 

een analoge belangstelling voor taal en machtsrelaties, ook een heel wat meer optimistisch verhaal 

mogelijk. De Franse jezuïet Michel de Certeau (1925-1986) heeft eerder belangstelling voor 

pogingen om alsnog aan deze controle en disciplinering te onsnappen. Als psychoanalyticus en 

historicus heeft hij in „L‟invention du quotidien‟ (1980) aandacht voor dergelijke 

ontsnappingspogingen, voor het listige en subversief ondermijnen van de dominante orde. Taal is 

daarbij alweer én een wapen én een verklikker voor wat eigenlijk aan de hand is: in „La prise de 

parole‟ (1968) toont hij aan hoe protest (onder meer in Parijs tijdens de mei revolte van 1968) in 

grote mate een symbolische daad was, waarbij het eigen discours, letterlijk „het woord nemen‟, de 

officiële waarheid van wie de macht heeft ondermijnt. 

 

 

Michel de Certeau (1925-1986) 

 

Frans Jezuïet (gewijd in 1956), oorspronkelijk opgeleid als filosoof en historicus, samen met 

psychoanalyticus Jacques Lacan een der spilfiguren van de „Ecole Freudienne‟ (een informele 

groep Franse intellectuelen die zich door Freud en de psychoanalyse lieten inspireren). Zal 

zich in eerste instantie inlaten met de studie van de mystiek in de 17
de

 eeuw, met onder meer 

de studie van het fascinerende dossier van de duiveluitdrijvingen in het stadje Loudun door 

een toenmalige Jezuïet die in de marge van de kerkelijke orthodoxie opereerde: Jean-Joseph 

Surin. In zijn eigen intellectueel bestaan zal de Certeau ook in de marge van het officiële 

academische gebeuren actief zijn, al doceerde hij in Génève, San Diego (Californië) en 

uiteindelijk ook in Parijs. Tijdens de studentenrevolte van mei '68 in Parijs viel hij op door 



zijn begripvolle standpunten voor de rebellerende studenten. De Certeau heeft in al zijn 

werken, die gaandeweg ook op een kritische reflectie over het historisch bedrijf en de 

historische methode neerkwamen, aandacht gevraagd voor wat zich achter de schermen van 

het officiële gebeuren en het aan regels gebonden sociale verkeer afspeelt. Enkele van zijn 

belangrijkste werken zijn: La Correspondance de Jean-Joseph Surin. Texte établi et présenté 

par Michel de Certeau,  Paris, 1966; L‟Écriture de l‟histoire,  Paris, 1975; La Possession de 

Loudun, Paris, 1978; La Prise de parole. Et autres écrits politiques, Ed. Luce Giard, Paris, 

1994; L‟invention du quotidien, 1. Arts de faire et 2. Habiter, cuisiner, Ed. Luce Giard, Paris, 

1990. Symptomatisch voor het oeuvre van de Certeau is het hoofdstuk over de ruimte in zijn 

„L‟invention du quotidien. 1. arts de faire‟ (1980) waarin hij de stad zoals die door de 

urbanisatie en de politiek in kaarten en regelgeving is vastgelegd confronteert met de sociaal 

en individueel beleefde stad waarin de wandelaar zijn/haar eigen parcours uitstippelt in functie 

van eigen wensen en inzichten. Het is de tegenstelling tussen een officiële strategie en een 

individuele tactiek. Gelijkaardige inzichten stelt hij voor inzake de omgang met teksten en 

media: voor het bevrijdend omgaan door de consument van culturele producten gebruikt hij de 

term „braconnage‟ (letterlijk: stroperij). Deze onvermoeibare en inspirerende zoeker naar de 

verborgen of alternatieve lezing en decodering van teksten, ruimtes en gedragingen besluit zijn 

betoog over de „braconnage‟ als lectuurstrategie dan ook met de opmerking „il est toujours 

bon de se rappeler qu‟il ne faut pas prendre les gens pour des idiots‟.  

 

Lit. : Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, Michel Trebitsch, Michel de 

Certeau. Les chemins de l‟histoire, Bruxelles, Complexe, 2002; François Dosse, Michel de 

Certeau, le marcheur blessé, Paris, La Découverte, 2002. 

 

 

De Franse socioloog Pierre Bourdieu (cf. infra) ligt in de Foucault traditie, wanneer hij poneert: ‟le 

discours juridique est une parole créatrice, qui fait exister ce qu‟elle énonce‟. Inderdaad, een zeer 

specifieke sector van de rechtspraak, zoals het genaderecht kenmerkt zich door een al even specifiek 

discours waarin, naast de oorspronkelijke veroordeling, plots ook de overwegingen en redenen voor 

het verlenen van gratie aan bod moeten komen. Een genadebrief van een middeleeuws of modern 

vorst vertoont dan ook een typische omslag in het discours: een te veroordelen iemand moet plots als 

in aanmerking komend voor een kwijtschelding van straf en soms van schuld voorgesteld worden. 

Een niet geringe opgave. Nathalie Zemon Davis gaf haar in 1987 verschenen studie hierover dan ook 

volgende veelzeggende titel mee: Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in 

Sixteenth-Century France. 

Een ander internationaal gehuldigd taalkundige, de aan het MIT (Boston) verbonden Noam Chomsky 

(1928- ) maakte scherp onderscheid tussen het kennisniveau dat een taalgebruiker passief van zijn 

taal bezit (competence) en diens handigheid (of onhandigheid) in het effectieve gebruik van die 

kennis in de praktijk (performance). De voorbije jaren ontpopte Chomsky zich tot een der scherpste 

critici en analisten van het Amerikaanse (buitenlandse) beleid. Kritische aandacht voor discours hoeft 

met andere woorden niet tot een alles dominerend (en in de opvatting van velen verlammend) 

postmodern relativisme te voeren, het kan ook, in de lijn van Klemperer, een heel direct politiek 



engagement onderbouwen en van inzicht voorzien. Een recente getuige daarvan is zijn anlyse van de 

Amerikaanse reactie op 9-11: „Hegemony or survival. America‟s quest for global dominance‟ (2003). 

 

4.3.7. Het kritisch realisme als uitweg? 

 

De postmoderne opvattingen mogen dan al in de eerste plaats opgang hebben gemaakt in kringen van 

filosofen en taalkundigen, ze hebben uiteraard ook bij historici overtuigde en militante aanhangers 

gevonden. De namen van Frank Ankersmit (1945-) en Hayden White (1928-) vielen reeds. Maar een 

der meest virulente pleitbezorgers van een radicaal doorgetrokken postmodernisme is de Brit Keith 

Jenkins (1943-). Voor Jenkins „Refiguring history. New thoughts on an old discipline‟ (2003) is het 

verleden niet zomaar gelijk te stellen aan geschiedenis: geschiedschrijving is een vertoog, naast 

andere vertogen over het verleden. De fundamentele kloof tussen verleden en geschiedschrijving kan 

nooit overbrugd worden, het verleden is voorbij en gedaan. Elke historicus bouwt een eigen verhaal, 

zijn/ haar verhaal, over een deel van dat verleden. Dit verleden, voor Jenkins beter omschreven als 

„the before now‟ hangt dan ook af van toeval, van de invalshoek van een historicus en van het „eigen 

persoonlijke heden‟ van de onderzoeker. De traditionele sleutelbegrippen waar de school van het 

historische realisme mee werkt zoals „neutraliteit‟, „objectiviteit‟, „waarheid‟ komen voort uit een 

filosofische behoefte aan zekerheid en doen in het postmoderne tijdperk eigenlijk niet meer ter zake. 

Geschiedschrijving is op haar best „zinvolle fictie‟ naast andere vormen van fictie. Historisch 

onderzoek moet zich hiervan bewust zijn en aangeven dat het eindresultaat een geconstrueerd verhaal 

is naast andere verhalen, en niet langer de mythische objectieve geschiedschrijving willen najagen. 

Elke theorie en opvatting kent haar extreme vertegenwoordigers en overdrijvingen. Toch is het 

duidelijk dat de aandacht die het postmodernisme voor de factoren talige constructie en discours heeft 

gevraagd een zeer nuttige, weze het niet altijd een even vernieuwende benadering van het verleden 

heeft mogelijk gemaakt. Alvast niet zo vernieuwend als vele postmodernisten zelf dachten. 

 

Een tussenpositie nemen auteurs in die, zoals de mediëviste Gabrielle Spiegel, beklemtonen dat er 

zoiets als een „theory of the middle ground‟ bestaat. Uit haar praktijk leidt ze af dat er tussen het 

positivistische geloof (teksten verwijzen naar realiteiten die buiten de tekst bestaan) en de 

postmoderne scepsis (teksten verwijzen naar teksten) een tussenweg bestaat: de bronnen verwijzen 

ook naar een werkelijkheid die buiten andere teksten bestaat. Een stap verder gaat Carolyn Steedman 

die wijst op het aparte karakter van de teksten waarmee historici doorgaans werken: de historicus/a 

die archiefteksten leest, neemt per definitie kennis van teksten die niet voor hem/haar bedoeld waren. 

Hij/zij is een niet geïntendeerde lezer, de tekst was niet voor hem/ haar geschreven, het 

methodologische extrapoleren van bevindingen die geformuleerd zijn op basis van de studie van 

literaire en andere teksten die wel voor anderen bedoeld zijn, gaat derhalve niet op voor archivalia. 

In de techniek van zinsanalyse en deconstructie is het uiteraard zo dat de auteur er meestal niet meer 

bij is om te protesteren als we hem verkeerd „lezen‟, vooral niet als die auteur een middeleeuwer is. 

We herlezen nu, in deze tijd, teksten van 1300, binnen een denkwereld van de huidige tijd, terwijl we, 

natuurlijk moeten pogen een lezer van 1300 te zijn met zijn associaties. Bepaalde deconstructivisten 

gaan zo ver (te ver?) te stellen dat een tekst een machine is en dat de lezer een eindeloos aantal 

interpretaties kan geven om de constructie van die machine bloot te leggen. Een verstandige lectuur 



van teksten of iconografie houdt in dat men niet enkel de intentie van de maker van de tekst, maar 

ook de vele uiteenlopende percepties van de talloze consumenten van teksten of schilderijen moet 

honoreren. Maar de verleiding is bij onderzoekers groot om totaal vrije, en daardoor aberrante, 

interpretaties te geven over de intenties van de maker van de tekst. Gelukkig komt Umberto Eco 

(1932) in zijn The Limits of Interpretation (1990) ons een veilige hand toereiken. Niet enkel de 

rechten van de interpreterende lezer dienen beschermd te worden, ook die van de geïnterpreteerde 

tekst. Beide hebben elkaar nodig. We kunnen niet om het even hoe lezen. De grens is de gedeelde 

wijsheid van een aantal competente lezers. Voor een tekst van 1300 zijn dat de paar honderd historici 

die de tijd rond 1300 goed kennen, en die samen beslissen over de mogelijke draagwijdte van een 

tekst uit 1300, op basis van hun collectieve kennis van de codes, van de conventies, van de allusies, 

van de understatements van de mensen van 1300, dit alles op basis van hun vertrouwdheid met de 

middeleeuwse realiteit van 1300. Onderzoek als dat van Jeroen Deploige over middeleeuwse 

heiligenlevens in de Nederlanden van de 10
de

 tot de 14
de

 eeuw als typische discursieve strategie die 

over de lange duur aan maatschappelijke en religieuze verandering een gezicht geeft, illustreert de 

positieve gevolgen van de aandachtspunten die door de linguistic turn op de agenda zijn geplaatst, 

ver van de radicale standpunten dat er geen realiteit buiten de tekst bestaat. 

Een op de spits gedreven postmoderne geschiedschrijving poneert immers dat elk discours (ook het 

meest absurde) valabel is, geschiedenis is slechts een constructie van de historicus, meta-theorie over 

historische evoluties is puur maakwerk. Het gevaar is duidelijk: wat generaties historici hebben 

voorgesteld als wetenschap en een benadering van werkelijkheid en waarheid, zou  slechts een 

intellectueel vrijblijvend spelletje zijn geweest. Een consequente postmoderne aanpak zou wel eens 

het reageren op holocaust-ontkenners onmogelijk kunnen maken, want het negationistisch discours 

wordt door haar even valabel beschouwd als een met harde bewijzen opgebouwd betoog op basis van 

deportatielijsten en crematie-rapporten. Deze discussie is gevoerd, in Duitsland in de context van de 

„Historikerstreit‟ in de jaren 1986-1988. En nog meer op de spits gedreven tijdens een colloquium 

waarbij én Hayden White én Carlo Ginzburg hun antwoord op de vraag of geschiedenis waarheid die 

naar een realiteit verwijst, kan produceren, hebben gegeven, met de holocaust als „casus‟. Uit deze 

discussie (weergegeven in „Probing the limits of representation‟ uit 1992) komen de zwakheden van 

het postmodernisme om met dergelijke „aan de grens van het representeerbare‟ liggende historische 

fenomenen om te gaan, aan bod. De getuigenissen, van overlevenden van de holocaust zoals de 

Italiaanse auteur Primo Levi (1919-1987), laten precies toe om de „representatie‟ te overstijgen en tot 

inzicht en verklaring te komen. 

Er zijn in het laatste decennium nog meer heilzame, kritische reacties geformuleerd tegen de 

uitwassen van een radicaal postmodernisme. Voor degenen die het aloude positivisme terecht ‟passé‟ 

achten, en voor de velen die van het postmoderne scepticisme en relativisme een ijl hoofd krijgen, 

biedt Roy Bhaskars wetenschappelijk of kritisch realisme een valabel alternatief. In Reclaiming 

reality (1989), en The possibility of naturalism: a philosophical critique of the contemporary human 

sciences (3de ed., 1998), grijpt hij terug naar de redelijkheid van weleer. Met andere woorden, de 

opvatting die stelt dat de wereld en de feiten wel degelijk bestaan onafhankelijk van onze kennis van 

de gebeurtenissen, dat elke observatie van een onderzoeker weliswaar theorie-geladen is, maar steeds 

aan empirische controle kan worden onderworpen, dat onderzoek van het verleden een activiteit is die 

bepaald wordt door de context waarin ze gebeurt, zodat er dus zelden definitieve ‟waarheden‟ 

uitkomen.  
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De historische synthese 

of het specifieke 

van historische kennis 
 
 
 
Nadat we ons in de vorige delen over de bron, de kritiek van de individuele bron en de onderlinge 

confrontatie van bronnen hebben gebogen, staat in dit laatste deel het eindproduct centraal, waartoe 

dit vaak moeizame worstelen met de bronnen voert: de historische synthese. „Opérations 

synthétiques: la construction historique‟ zo heet het voortvarend en optimistisch in het receptenboek 

van het historisme, het handboek van Langlois en Seignobos uit 1898. Het is evident, na de lectuur 

van deel III en de kritiek die vanuit de Annales-kringen en andere op dit optimistische credo in de 

vooruitgang werd geformuleerd, dat ook voor dit terrein heel wat kritische randbemerkingen en 

(postmoderne) twijfel aan de orde zullen zijn. 

We stellen deze kritieken op scherp in een eerste paragraaf waarin dé dimensie die het historisch 

bedrijf fundamenteel van de andere sociale wetenschappen onderscheidt, de factor tijd, centraal staat. 

Of auteurs nu een lineaire rechte-lijn-opvatting over de geschiedenis, dan wel een cyclische opvatting 

huldigen: de factor tijd en het belang van verandering en vooral van welke verandering  verhult vaak 

ideologisch getinte motivaties. De beschouwingen hierover krijgen dan ook als ondertitel „een 

historiografische wandeling II‟ mee, de eerste wandeling kwam aan bod in deel III bij de behandeling 

van de interdisciplinariteit. In een tweede paragraaf zal de oorzakelijkheid centraal worden geplaatst: 

generaties historici hebben de meest verscheiden redenen om historische evoluties te verklaren, aan 

een of ander kracht of „primum movens‟ toegeschreven: conflicten, generaties, de massa of het sterke 

individu. Andermaal zal daarbij blijken hoe ideologisch geladen en legitimerend dergelijke 

constructies zijn. Zodat de vraag rijst (in paragraaf drie) of de geschiedenis, om de reeds kort 

aangehaalde kritiek van de Franse literator Paul Valéry uit 1931 te hernemen, überhaupt wel iets 

leert, of als een prostituee haar diensten aanbiedt aan wie zich op het verleden wenst te beroepen om 

heden en toekomst te beheersen. In deze problematiek komt andermaal een historiografische 

wandeling, ditmaal rond het thema van de verwetenschappelijking van het historisch bedrijf het 

betoog ondersteunen. Een betoog dat uiteindelijk halt zal houden bij de onvermijdelijke vraag of 

objectieve geschiedenis mogelijk dan wel wenselijk is, of objectiviteit gedoemd is een edele droom te 

blijven, dan wel veroordeeld om als „faux problème‟ zelf in de nevelen van de geschiedenis te 

verdwijnen. 

1. DE FACTOR TIJD: VERANDERING EN 

CONTINUÏTEIT. EEN 

HISTORIOGRAFISCHE WANDELING II 



 

Indien er één factor is die gemeenschappelijk is aan alle historische arbeid is het wel de notie tijd. 

Maar daar eindigt dan ook meteen de consensus. Hoe de tijd precies werkt als factor, daarover lopen 

de meningen dramatisch uit elkaar. 

 

 

1.1. Teleologie of theologie: rechte-lijn- 
theorieën. Geschiedenis en filosofie 
als tweelingen 

 

In de lineaire opvatting rond het begrip tijd is de historicus er van overtuigd dat historische 

verandering loopt in de richting van een vooraf vaststaand begin- en eindpunt. Deze teleologische 

(doelgerichte) benadering houdt een overwaardering in van het begin of van het einde van een 

historisch proces. In het eerste geval beschrijft men de ontwikkeling alsof alles noodgedwongen 

voortkomt uit die beginfase. Er is, met andere woorden, een ordenend beginsel aan het werk dat aan 

het bestaan en dus ook aan de geschiedenis zin verleent. Dergelijke opvatting is reeds in de Oudheid 

aanwijsbaar, bij een filosoof als Plato bijvoorbeeld. Het tweede geval is het model van de christelijke 

eschatologie of heilsverwachting. In deze visie is de geschiedenis te reduceren tot een door God 

geschreven scenario van zes aetates, naar analogie met de zes scheppingsdagen. Augustinus (354-

430) ziet de geschiedenis als een door God vooraf vastgesteld heilsplan, een strijd tussen het Godsrijk 

(Civitas Dei) en het aardse rijk, concreet vertegenwoordigd in respectievelijk de Kerk en het 

heidendom. Het succes van de Kerk staat bij voorbaat vast, en dat geeft aan de geschiedenis een zin. 

Augustinus bouwt een sterk betoog op dat de geschiedenis van de mensheid voorstelt als een continue 

strijd tussen goed en kwaad. De invloed van het christendom en vooral van de katholieke Kerk 

gedurende de Middeleeuwen heeft ertoe geleid dat deze door godsdienst doordrongen opvatting 

eeuwenlang dominant is geweest. Typerend voor veel middeleeuwse historiografen, zoals Gregorius 

van Tours‟ (538-594) „Historia Francorum‟ (geschiedenis van de Franken) de eersterangs bron voor 

de geschiedenis van de Merovingische koningen, is dat ze hun geschiedenis laten aanvangen met het 

scheppingsverhaal uit het oudtestamentische boek Genesis (Adam en Eva) om uiteindelijk bij de 

eigen tijd uit te komen. Dergelijk procédé verleent aan hun verhaal heel nadrukkelijk het karakter van 

een getuigenis/belijdenis van een ooggetuige. De eigen tijd wordt immers gekoppeld aan de 

voorgeschiedenis, de bijbelse geschiedenis inclusief. 

Ook de marxistische theorie is teleologisch. Karl Marx onderscheidde in 1859 vier periodes: de 

oertijd met gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen, de fase van privé-eigendom 

berustend op eigen arbeid, de kapitalistische privaateigendom van de productiemiddelen (1500 tot 

heden), de toekomstvisie: gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen. 

Vele rechte-lijn-theorieën zien de geschiedenis als een permanent proces van vooruitgang, waarin de 

mens steeds evolueert naar een beter bestaan of naar een ideaal eindpunt. Een dergelijke opvatting is 

de hoeksteen van de hele christelijke historiografie, maar eveneens van de rationalisten van de 18
de

 

eeuw (zoals Kant, Lessing, Voltaire) en van de idealisten zoals Georg W.F. Hegel (1770-1831) die de 

geschiedenis ziet als een proces waarin de rede de mensheid naar een toestand van steeds meer 

bewust beleefde vrijheid brengt. Via Hegel stuurt deze opvatting ook de hele marxistische 



geschiedschrijving, en de opvattingen van de 19
de

-eeuwse positivisten, vanaf Auguste Comte (1798-

1857), met hun grenzeloos vertrouwen in de mogelijkheden en de resultaten van de wetenschap. In 

deze optimistische rechte-lijn-ideologieën wordt veelal een periodisering van de geschiedenis 

gepresenteerd waarbij de laatste fase telkens de triomf van die ideologie impliceert en er in de tijd 

mee samenvalt. Dit is het duidelijkst het geval met de verlichtingsfilosofen als de markies de 

Condorcet (1743-1794) bij wie de mensheid in tien stadia de fase van de rede bereikt, en bij de Duitse 

filosoof Hegel bij wie de mens evolueert van kindsheid (China, Egypte), via jeugd (Griekenland) en 

mannenjaren (Rome) naar rijpheid (Germaanse beschaving). 

 

Tot en met de ontwikkelingen van de 18
de

 eeuw bleef het beoefenen van geschiedenis in essentie een 

filosofisch gefundeerde activiteit. Vele historici waren ook filosofisch gevormd en keken naar het 

verleden vanuit de verwonderde blik van de erudiet of amateur. De geschiedenis bleef de inzet van 

grote debatten over de zin van het bestaan en de vraag of de godsdienst al dan niet bepalend was: 

geleidelijk aan zou dit onder invloed van de ontwikkeling van een verwetenschappelijkte 

geschiedenis en een verfijning van de historische methode onder druk komen te staan. Het rechte-lijn-

denken was evenwel in de 19
de

 eeuw, de eeuw van professionalisering en van de verdere 

ontwikkeling van de specifieke vaktechniek nooit helemaal weg, daarvoor waren de effecten van de 

Franse Revolutie en de napoleontische periode te ingrijpend. Het ontstaan van velen nieuwe staten in 

Europa en de behoefte deze nieuwe of vernieuwde politieke constructies historisch te legitimeren 

veroorzaakte een zelden geziene bloei van het genre van de „nationale geschiedenis‟. 

 

 

1.2. De nationale geschiedschrijving: 
verwetenschappelijkt geloof in 
de rechte lijn? Van de natiestaat 
naar de „lieux de mémoire‟ 

 

De nationalistische geschiedschrijving, die haar hoogtepunt kende in de 19
de

 en begin 20
ste

 eeuw, is in 

essentie ook teleologisch. Het eeuwenlang samenleven in een zelfde natie of cultuur „kleurt‟ en 

determineert het individu dusdanig dat hij fundamenteel gaat gelijken op alle soortgenoten en dat hij 

gaat verschillen, of zichzelf inbeeldt te verschillen, van niet-volksgenoten. Deze gelijkschakeling op 

het sociaal-culturele vlak, met éénzelfde soort ontspanning, met een uniforme informatie, en 

eenzelfde gemeenschappelijke geschiedenis, werd bewust nagestreefd door alle centralistische, 

autoritaire en dictatoriale naties als middel om onderdanen ook politiek in de pas te doen lopen ten 

behoeve van het overheersend politiek bestel en van de continuïteit van de heersende elite of van de 

dictator. Van Hitlers „Gleichschaltung‟ bestaan ontelbare varianten. Maar er is ook een belangrijke 

stroom tegen dit „nationalisme‟. Massacultuur, -communicatie en -toerisme hebben sinds de jaren ‟60 

dan weer tot een vervaging van deze nationale identiteiten geleid zodat men op het vlak van de 

televisieprogrammatie in meer dan één Europees land over amerikanisering spreekt 

De historici hebben zich, net als de politici, vaak gemanifesteerd als waterdragers voor de 

nationalistisch-culturele theorieën. Sinds de Oudheid poogt men de feiten te ordenen binnen de 

structuren van de eigen Griekse natie; en voor de patriottische Romeinen is geschiedschrijving 



essentieel vaderlandse geschiedenis. Gedurende vele eeuwen meende West-Europa dat de grootste en 

enige homogeniteit van de feiten te vinden was binnen de vertrouwde kaders van de eigen, goed 

bekende beschaving; dit leidde dan tot de eurocentrische opvatting, die tot na 1900 levendig is 

gebleven.  Op een nog enger vlak voerde deze houding ook tot een stroom van nationale en 

nationalistische geschiedschrijving. Had de kolonisatie immers niet de vermeende superioriteit van 

het „blanke‟ ras bewezen? Vanuit dit aanvoelen werd ook de kijk op de geschiedenis aangepast: in 

navolging van Rome, het Byzantijnse en het middeleeuws Duitse rijk, koesterden ook de natiestaten 

van de 19
de

 eeuw, zoals Engeland, Frankrijk, Duitsland of Rusland imperiale dromen. Ze noemden 

zich niet enkel „imperial‟ maar verbonden daar meteen de keizerlijke droom aan vast: een opvatting 

waarin de eigen natie een hogere zending meekreeg, met name de haar onderworpen volkeren en 

gebieden civiliseren, wat vaak op christianiseren neerkwam. 

Ook de oude Nederlanden ondergingen in de loop van hun geschiedenis invloeden vanuit een 

nationale geschiedopvatting. De scheiding van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden op het einde 

van de 16
de

 eeuw leidde tot een reeks Hollando-centrische geschiedenissen, zoals Emanuel van 

Meteren (1535-1612), Historie der Nederlandscher ende haerder naburen oorlogen, uit 1599, en 

vooral van de hand van Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) met zijn Nederlandsche Historiën 

(1642-54) en Hugo de Groot (1583-1645) auteur van de Annales et historiae rerum Belgicis (postuum 

uit 1657). Bedoeld om de nieuwe Republiek der Verenigde Provinciën een nationaal gevoelen bij te 

brengen en geïnspireerd door een aantal Renaissance opvattingen (de nawerking van modellen uit de 

oudheid, zoals Tacitus is van belang) viel het accent vooral op het Noorden, en eigenlijk zelfs vooral 

op het vroegere graafschap Holland. Dit Hollando-centrisme bleef koppig doorleven tot de 20
ste

 

eeuw. Pas door de kritiek van Pieter Geyl (1887-1966), hoogleraar geschiedenis in Londen en Utrecht 

en polemisch auteur, in zijn Geschiedenis van de Nederlandse stam, (1930-62, 4 delen) werd het eng 

Nederlandse perspectief na WO II vervangen door een Groot-Nederlandse optiek. Geyl leunde 

immers een tijdlang dicht aan bij de Vlaamse beweging. Pas als deze laatste deels in fascistisch 

vaarwater terecht kwam haakte Geyl af. Toch is zijn these over taal als natiemakende factor in feite 

niet erg overtuigend voor de Lage Landen, althans niet tot en met de 19
de

 eeuw. Na Geyl werd, in de 

monumentale Algemene Geschiedenis der Nederlanden (editie van de jaren ‟50 en een volledig 

nieuwe editie in de jaren ‟80), het verleden van België en Nederland samen behandeld, maar wel in 

een realistisch perspectief, namelijk als een sporadische politieke entiteit (in de 15
de

 en opnieuw kort 

in de 19
de

 eeuw), maar vooral als een Europese zone met een sterke gemeenschappelijke sociaal-

economische en culturele identiteit. 

De nationale geschiedschrijving werd uiteraard sterk in de hand gewerkt, door de 19
de

-eeuwse 

nationale revoltes en het ontstaan van onafhankelijke naties (België, Polen, Griekenland), de 

eenmaking van andere naties die reeds voordien een „nationaal‟ historisch besef hadden ontwikkeld 

(eenmaking van Italië en Duitsland) of de fundamentele politieke hervorming die eeuwenoude 

monarchieën omtoverde in republieken (Frankrijk). De politieke overheden in die nieuwe staten, 

maar ook in de oudere naties, moedigden via het inrichten van leerstoelen voor vaderlandse 

geschiedenis een vorm van geschiedschrijving aan, waarin de nationale gemeenschap en de nationale 

helden werden opgehemeld. In deze context passen ook de vele romantische werken, zoals het werk 

van de Franse historicus Jules Michelet (1798-1874). In zijn „Histoire de France‟ (1833-1867) wil hij 

een „totale geschiedenis‟ schrijven waarin de nationale staat gelijkgeschakeld werd met begrippen als 

het volk en de volksziel. Naderhand, in 1869 schreef hij een inleiding op zijn Histoire de France 



waarin hij zijn opvattingen uiteenzet. Michelet was een kind van zijn tijd, gekenmerkt door een 

antiklerikaal en liberaal engagement, maar keerde terug naar de bronnen. Het volledige leven in al 

zijn aspecten herscheppen, met veel aandacht voor de verhaallijn: vele van de recepten van Michelet 

zullen door de aanhangers van de Annales-school en van de door hen beïnvloede stromingen 

geactualiseerd worden. Zoals Annales-historicus Jacques Le Goff aantoonde, fluctueert de wijze 

waarop Michelet tegen de Middeleeuwen (samen met de periode van de Franse Revolutie zijn meest 

geliefde periode) aankijkt in functie van zijn maatschappelijk engagement en van de actualiteit 

rondom hem. Het ging daarbij van euforisch ophemelen, over het betreuren van de duisterheid en het 

klerikaal obscurantisme, tot de fascinatie met de hekserij en het „underground‟ gotisch aspect van de 

Middeleeuwen en uiteindelijk het herontdekken van de creatieve, vernieuwende impulsen uit de 

periode. Zijn aandacht voor wat de officiële geschiedschrijving heeft weggemoffeld, de zelfkant van 

de geschiedenis, het irrationele gedrag, de dwang van de alledaagsheid, maken hem tot een 

verrassend modern voorloper van vele belangrijke stromingen uit de 20
ste

 eeuw. 

 

 

Jules Michelet (1798-1874) 

 

Als zoon van een bescheiden drukker in de jaren 1827-37 in de filosofie en geschiedenis 

opgeleid aan de Ecole Normale Supérieure. In 1830 door een ander historicus en politicus, de 

conservatieve aanhanger van de julimonarchie François Guizot aangesteld als hoofd van de 

Archives Nationales. In 1838 bekleedde Michelet een leerstoel voor geschiedenis en moraal 

aan de Collège de France. Als geëngageerd republikein werd hij na de staatsgreep van Louis 

Napoleon in 1851 uit zijn ambten ontzet. Hij weigerde namelijk trouw te zweren aan het 

tweede keizerrijk. Michelet leefde voortaan van zijn wel zeer productieve pen (hij schreef 

naast historische werken over allerlei onderwerpen: de vrouw, de liefde, de natuur enz.). Een 

eerste belangrijke synthese, zijn Introduction à l‟histoire universelle (1831) demonstreerde 

reeds zijn grote literaire kwaliteiten. Hij karakteriseerde zelf zijn optreden als historicus in 

vergelijking tot zijn tijdgenoten als volgt: « Augustin Thierry avait appelé l‟histoire narra-

tion; Guizot, analyse; je l‟appelle résurrection ». Hij wil effectief in volle romantiek met zijn 

brede historische fresco‟s het verleden voor zijn lezers opnieuw tot leven wekken. Zijn grote, 

brede syntheses getuigen van het succes dat ook een commercieel succes werd: zijn Histoire 

de France (17 banden, 1833-1867) en zijn Histoire de la Révolution française (7 banden, 

1847-1853) behoren tot de literaire canon in Frankrijk. In dit laatste werk baseert hij zich 

onder meer op orale getuigenissen (ook Michelets vader was als sansculotte bij de revolutie 

betrokken geweest) maar ook op veel archiefmateriaal, dat ten dele tijdens de commune van 

1870 verloren is gegaan. Michelet voegde aan de liberale mythe over de revolutie (te danken 

aan Thiers) de democratische mythe toe: het volk „le bon peuple‟ is de held en drijvende 

kracht achter het gebeuren. Dit van nationalistische-republikeinse en van anticlericale pathos 

doordrongen werk heeft een grote invloed gehad op de latere opvattingen over de revolutie. 

Zowat alle werken van Michelet (en veel lectuur over hem) zijn consulteerbaar op de website 

van de Bibliothèque Nationale de Franse: http://gallica.bnf.fr/  

 



De Histoire de Belgique van de Gentse hoogleraar Henri Pirenne (7 dln., 1900-1932) bouwt slechts 

gedeeltelijk verder op deze traditie, door haar tendens om de realiteit België van 1830 zo ver 

mogelijk in het verleden terug te projecteren. In zijn opvatting start de „Belgische eenmaking‟ vanuit 

het onbewust naar elkaar toegroeien (vooral onder invloed van sociaal-economische krachten) van de 

middeleeuwse vorstendommen in wat later België wordt, en vanuit het bewust politiek 

eenmakingsproces dat de Bourgondische hertogen vanaf 1384 opstartten. Pirenne is als historicus 

gevormd in de grote traditie van de Duitse vaktechniek, waarvan hij mee de pedagogische aanpak, het 

seminarieonderwijs, in België introduceerde. 

Naarmate de globalisering en in Europa het proces van de Europese eenmaking zich verder 

doorzetten, is de aandacht voor lokale, regionale en nationale geschiedenis weer toegenomen. 

Getuige daarvan de vele stads- en regiogeschiedenissen (over het hertogdom Brabant, over het 

graafschap Holland) die de voorbije jaren geregeld het licht zien en duidelijk aan een 

maatschappelijke behoefte beantwoorden. In de jaren 1980 is in vele landen een nieuw type nationale 

geschiedenis gegroeid. In Frankrijk publiceerde Fernand Braudel in 1986 zijn Identité de la France. 

Hij refereert wel naar Michelet „j‟aime la France avec la même passion, exigeante et compliquée, que 

Jules Michelet‟, doch in feite bezorgt hij, in volle Annales-traditie, een nuchtere analyse van de 

demografische, sociale en institutionele componenten die Frankrijk specifiek maken. Even weinig 

‟romantisch‟ is de onderneming „Les lieux de mémoire „ onder leiding van Pierre Nora (7 delen: 

1984-1993), een erudiete inventaris van de ‟plaatsen‟, symbolen en teksten die cruciaal zijn voor de 

nationale identiteit van Frankrijk. Deze inventaris wordt in drie delen opgedeeld: „republiek, natie, de 

Frankrijken‟ (les France) een soort gelaïciseerde drievuldigheid, ontworpen om elke beschuldiging 

van nationalisme te ontzenuwen. Het recept om een nationale kijk op de geschiedenis niet langer 

meer, à la Michelet, als een totaal epos voor te stellen, maar om het te fragmenteren tot een 

bloemlezing waarbij de lezer naar eigen inzicht een parcours doorheen de „lieux de mémoire‟ kan 

uitstippelen beantwoordt uiteraard aan een postmoderne kijk op de geschiedenis. Het recept is ook 

commercieel, succesvol gebleken: het werd reeds met succes toegepast op de Italiaanse en op de 

Duitse geschiedenis. Voor Nederland bestaat de onderneming uit een forse vierdelige publicatie, 

waarvan het eerste deel, uit 2007, ook „Plaatsen van herinnering‟ (zoals de titel luidt) in België 

behandelt. Dit laatste is zonder meer logisch, chronologisch beslaat het eerste deel immers de periode 

van prehistorie tot beeldenstorm en toen ontwikkelden wat later België en Nederland zouden worden 

zich gezamenlijk. Toch blijft de introductie van het „Lieux de mémoire‟ model voor de Lage Landen 

een wat aparte onderneming, die opvallend genoeg minder „evident‟ is in vergelijking tot Frankrijk, 

Duitsland of Italië. Voor België werden in 2008 ook twee flinke delen, onder de titel „België, een 

parcours van herinneringen‟ uitgebracht. De twee ondertitels spreken boekdelen: ze luiden 

respectievelijk „plaatsen van geschiedenis en expansie‟ en „plaatsen van tweedracht, crisis en 

nostalgie‟. Een heel programma dat duidelijk de stempel draagt van de opvattingen van de 

hoofdredacteur, Jo Tollebeek. Maar ergens bleef de aparte aanpak voor België en Nederland knagen. 

In hetzelfde jaar 2009 gaf de stichting Ons Erfdeel ook nog een boek „Het geheugen van de Lage 

Landen‟ uit (redactie: Jo Tollebeek en Henk te Velde) waarin op de lieux de mémoires die verbinden 

en scheiden werd ingegaan.  Sinds auteurs als Eric Hobsbawm (The invention of tradition, 1983) en 

Benedict Anderson „Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism' 

(1983) aantoonden dat nationaal gevoelen ook een historische constructie is, is ook het nationalisme 

in toenemende mate aan postmoderne twijfel onderhevig.  



De ravages die een te versplinterde kijk op de geschiedenis kan aanrichten, worden momenteel 

geïllustreerd door de mediaspelletjes die de voorbije jaren in vele westerse landen werden 

georganiseerd of nog op de agenda staan en waarbij kijkers via televoting kunnen uitmaken wie de 

„grootste‟ Engelsman, Duitser, Nederlander, Belg … uit de hele geschiedenis was. Niet alleen is het 

probleemloos terugprojecteren van hedendaagse nationale verbanden op het verleden problematisch, 

maar ook de verenging van het historisch perspectief door het „presentisme‟ dat daarbij naar voren 

komt. Met dit laatste wordt bedoeld de uitgesproken voorkeur voor figuren die tot de eigentijdse 

geschiedenis behoren en waaraan nog een groot deel van de levende „stemgerechtigde‟ kijkers een 

herinnering bewaard hebben. 

Ook in het verleden is uiteraard al fors gereageerd tegen dit bekijken van de geschiedenis vanuit een 

strikt nationalistische bril. De eerste systematische reacties tegen het nationalisme kwamen er in de 

context van de Verlichting. De Italiaanse filosoof Giambattista Vico (1668-1744) wijst in zijn 

Scienza nuova (1725) erop dat de mensheid een eenheid vormt omdat de fundamentele begrippen en 

denkbeelden op identieke wijze door alle volkeren worden ervaren. Het feit dat identieke ideeën 

onafhankelijk van elkaar bij uiteenlopende volkeren opduiken, bewijst dat ze een gemeenschappelijke 

herkomst bezitten. Vico stelt ook dat de werkelijkheid waarin wij leven, net als de voorstellingen van 

deze werkelijkheid, mensenwerk zijn, dit verklaart waarom niet alleen de structuralisten, maar ook 

postmoderne denkers als Hayden White, Vico als een voorloper beschouwen.  

 

 

Giovanni Battista Vico (1668-1744) 

 

Als jurist opgeleid heeft deze Napolitaan, vanaf 1699 bekleedde hij een leerstoel retorica aan 

de universiteit van Napels, voornamelijk de filosofie beoefend. In zijn hoofdwerk „Scienza 

Nuova‟ (in drie telkens herwerkte versies gepubliceerd in 1725, 1730 en 1744) houdt hij een 

opgemerkt pleidooi voor de geschiedenis als ultiem einddoel van het menselijk streven en 

bewustzijn. Hij is door vele, vaak uiteenlopende ideologische en filosofische stromingen als 

voorloper erkend. Zijn invloed, die erg beperkt was tijdens zijn leven, hij leefde wat aan de 

rand van het academische establishment zoals blijkt uit zijn autobiografie die hij in de jaren 

1725 en 1731 publiceerde (di Giambattista Vico scritta da se medesimo) nam reeds toe in de 

tweede helft van de 18
de

 eeuw. De invloed werd steeds groter in de loop van de 19
de

 eeuw 

(onder meer Michelet vertaalde zijn Scienza nuova in het Frans) en blijft in de 20
ste 

eeuw 

onverminderd aanhouden, niet in het minst omdat hij het probleem van de moderniteit en de 

verhouding tot klassieke kennis en onderwijs centraal heeft geplaatst. Met name het 

onderscheid tussen „het ware‟ en „het zekere‟ is van groot belang: met het eerste verstaat hij 

een filosofisch gefundeerd algemeen weten, onder het tweede een talige individueel beleefde 

zekerheid. Vico is dan ook recent in het debat rond het postmodernisme en het belang van 

„representatie‟ een veelbesproken en aangehaald auteur. 

Een verwijzing naar de edities, commentaren en studies over Vico treft men aan in 

http://plato.stanford.edu /entries/vico/#1  

 

 



Het kritisch denken over politiek en natie werd verder uitgewerkt door Voltaire (1694-1778) in zijn 

Essai sur les moeurs et l‟esprit des nations (1756) en Montesquieu (1689-1755) in L‟esprit des lois 

(1748). Zij verlaten radicaal het eurocentrisme en betrekken de andere werelddelen in hun synthesen. 

Dit is de aanloop voor de universele geschiedenissen die sinds het begin van de 20
ste

 eeuw, met het 

uitschakelen van Europa als enige dominante natie in de wereld, ontstonden. In die lijn liggen ook de 

bekende cyclustheorieën van Spengler en Toynbee, als pogingen om de evolutie van de universele 

mensheid binnen nieuwe structuren, namelijk groeiende en kwijnende beschavingen, te behandelen. 

Wellicht nog doorslaggevender voor een terugval van klassieke nationalistische geschiedschrijving is 

de instorting, vanaf 1989, van het communistisch blok, en het verdwijnen van het vijandbeeld uit de 

Koude Oorlog, en van de behoefte aan patriottische ‟verhalen‟. 

 

1.3. Lineair denken en indelingen  
van de geschiedenis: de omstreden evidentie  
van de historische periode 

 

Zelfs een schijnbaar neutrale rechte-lijn-opvatting als de indeling van de geschiedenis in vier fasen: 

Oudheid - Middeleeuwen - Nieuwe tijden – Nieuwste tijden, heeft uiteindelijk toch een ideologische 

achtergrond. Ze gaat immers terug op de Italiaanse humanisten, die in hun beate bewondering voor 

Rome meenden dat in de derde fase de eerste fase herleefde als een Renaissance na een barbaarse 

tussenperiode die letterlijk in het midden lag en dan maar Middeleeuwen werd genoemd. Hoewel 

deze cesuren een onverwoestbaar ingrediënt zijn van handboeken in het hele Europese 

onderwijssysteem en de basis voor ontelbare leerstoelen en geïnstitutionaliseerde aspecten van het 

historisch bedrijf (tijdschriften, associaties, onderzoeksinstellingen) zijn ze bijzonder aanvechtbaar. 

Recent onderzoek poneert dat men het „moderne‟ Europa beter na de „lange 12
de

 eeuw‟ laat 

aanvangen; anderen wijzen er terecht op dat deze periodisering eurocentrisch is en geen rekening 

houdt met de specifieke dynamiek van Afrika en Azië die geen Middeleeuwen hebben zoals de 

Europese naties. Ook met begrippen als Renaissance is er weinig eenduidigheid te bereiken, naast de 

klassieke Renaissance van de 15
de

-16
de

 eeuw, hebben historici het immers ook met goede redenen 

over de Karolingische Renaissance (9
de

 eeuw) of over de Renaissance van de 12
de

 eeuw. Deze 

Renaissances hebben niet enkel met culturele factoren te maken, maar uiten zich ook op het terrein 

van de economie, de demografie, de politieke organisatie, enzoverder. 

 

Historici kunnen nog op een andere wijze een lineariteit bereiken, namelijk door contrasten te maken 

tussen politieke en sociale systemen, tussen maatschappijvormen of periodes. 

De these van de complementariteit stelt dat vooruitgang essentieel ontstaat door het aan elkaar 

schakelen van twee componenten in een gezamenlijke activiteit die ze afzonderlijk niet zouden 

kunnen vervullen. Een blok hout en de haren van een paard bijvoorbeeld werden samen een borstel 

met een nieuwe functie, met name kammen en schilderen. Deze „vondst‟ dateert uit de tijd van de 

Altamira-grotten, 30.000 jaar geleden. Complexer nog wordt evolutie als gevolg van de 

complementariteit van twee producten, waarbij het ene niet kan werken zonder het ander, zoals kaas 

en muizenval. 



Een variant hierop is de dichotomiethese, waarbij telkens twee modellen tegenover elkaar geplaatst 

worden bij wijze van contrastwerking, waarbij de ene component meestal primitiever is dan de 

andere, zoals de pre-industriële tegenover de industriële of moderne samenleving. Emile Durkheim 

onderscheidde een statische tegenover een dynamische samenleving, gekenmerkt door respectievelijk 

gesloten kasten en sociale mobiliteit. Fernand Braudel heeft een theorie ontwikkeld van dichotomie 

tussen stedelijke en landelijke bewoning: zodra in een gebied de verstedelijking een niveau van meer 

dan 40% van de totale bevolking bereikt, krijgt dat gebied een ander economisch, met name een 

„modern‟, karakter met uitgesproken meer ontwikkelingskansen voor de secundaire en tertiaire 

economische sectoren. Uit deze dichotomieën heeft men de zogenaamde moderniseringsthesen 

afgeleid, waarbij het „moderne‟ West-Europa, met zijn onbeperkte economische groei en zijn 

netwerken van sociale en politieke controle, tot model wordt geproclameerd voor de zogeheten 

„ontwikkelingslanden‟, die het Westen moeten imiteren willen ze ooit gelukkig en welvarend worden. 

Dit westers superioriteitsgevoel kreeg een lelijke deuk door de dekolonisatiegolf van de jaren 1950-

60 en de authenticiteitsbeweging met ophemeling van de traditionele autochtone cultuur van de 

vrijgevochten Afrikaanse en Aziatische landen. Het kreeg een tweede uitdaging te verwerken door 

het religieus fundamentalisme in de islamwereld sinds het einde van de jaren 70. Toch is het nog 

springlevend, zoals bewezen wordt door een aantal commentaren over de vermeende westerse 

superioriteit na 11 september 2001 door westerse leiders in de mond genomen en het ongestoord 

inhakken door een aantal andere opiniemakers en beleidsverantwoordelijken op de islam. In vele 

bespiegelingen over de hedendaagse wereldorde duikt dit dichotomisch denken op. Zo stelt de 

Amerikaanse politicoloog, oud medewerker van de democratische president Clinton, Benjamin R. 

Barber (1939-) in zijn in 1995 verschenen „Jihad vs. McWorld. How globalism and tribalism are 

reshaping the world‟ dat de toekomst twee scenario‟s in petto heeft (economische commerciële 

globalisering, of verkrampt religieuze reactie) die beide erg bedreigend zijn voor de democratie en 

het verlichtingsdenken. Een jaar nadien, in 1996, schrijft de eveneens als politiek adviseur, dit keer 

aan republikeinse zijde, actieve Samuel Huntington zijn „Clash of civilisations and the remaking of 

world order‟. Beide werken zijn, na 9/11, als voorspellingen gelezen en becommentarieerd. Een 

dissidente, maar misschien interessantere stem, in dit koor is deze van de Catalaanse socioloog 

Manuel Castells die in zijn magnum opus „The information age‟ (1996-1998) beschrijft hoe het al dan 

niet toegang hebben tot de moderne communicatiemiddelen en informatienetwerken een totaal 

nieuwe beleving van tijd en ruimte (space of flows) veroorzaakt en ook tot de groei van nieuwe 

machtsrelaties aanleiding geeft. Wie toegang heeft tot informatie wordt, meer dan voorheen ooit het 

geval was, machtig. De andere verhouding tot de tijd is verantwoordelijk voor de manier waarop 

collectieve identiteiten geconstrueerd en beleefd worden: wie een grote toegang heeft tot informatie 

heeft de indruk (illusie) in een tijdloos heden te leven (timeless time), wie deze toegang ontbeert heeft 

de ervaring constant in het verleden te leven. Castells onderscheidt op basis hiervan drie soorten 

identiteit: legitimizing identity (legitimiteit ontleend aan een staat/natie in de 19
de

-eeuwse traditie), 

resistance identity (identiteit geboren uit doorgaans religieus gefundeerde weerstand), project identity 

(identiteit geboren uit idealistisch gefundeerde projecten: vrouwenbeweging, groene beweging 

bijvoorbeeld). 

 

 

1.4. Cyclus-theorieën 



 

Deze theorieën impliceren dat essentiële processen zich, al dan niet met regelmaat, herhalen en dat 

doorheen de geschiedenis een zekere wetmatigheid heerst, dat ze dus nomothetisch is. Een eerste 

reeks van dergelijke opvattingen zit in de hoek van het cultuurpessimisme en van de catastrofe-idee: 

de thesen over de beschavingscycli. Reeds in de Oudheid onderkende Polybius (2de eeuw v.C.) een 

schema waarbij politieke regimes in een zich herhalende cyclus, telkens weer hun jeugd, hun rijpheid 

en hun decadentie doormaken en waarbij het ene wereldrijk het andere uitschakelt, zoals dat van de 

Grieken of van Carthago door dat van de Romeinen werd uitgeschakeld. Bij de islam-historicus Ibn 

Chaldoen (1332-1406) wordt dit vervalscenario niet enkel door de grote politiek, maar tevens door 

klimaat en geografie beïnvloed. In de 20
ste

 eeuw zijn dergelijke beschavingstheorieën 

heropgeflakkerd op het puin van WO I bij de ontgoochelde Duitser Oswald Spengler (1880-1936) in 

zijn Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte uit 1916-1920. 

Spengler zag zijn geliefde Duitse cultuur en vooral het tweede Duitse rijk instorten en verwachtte dat 

geheel Europa, net als het vroegere Egypte en de Azteken, onderworpen zou zijn aan de fatale curve 

van aftakeling en dood, vergelijkbaar met een menselijk organisme. Zijn visie wordt gekleurd door 

nihilisme en door racisme, toch is het verkeerd hem zomaar als een intellectueel wegbereider van de 

nazi‟s, die hij in de eerste plaats vulgair vond, te beschouwen.  

 

 

Oswald Spengler (1880-1936) 

 

Duits historicus die met moeite een academische loopbaan had proberen opbouwen, hij was 

gepromoveerd in 1904 maar belandde uiteindelijk in het secundaire onderwijs en schreef, 

onder de indruk van de groeiende tegenstelling tussen de Europese naties vanaf 1911 (de 

zogenaamde Agadir-crisis) een tweedelig werk dat aan het einde van Wereldoorlog I werd 

gepubliceerd, zijn Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der 

Weltgeschichte (1918-19). Hij combineerde denkbeelden die zowel op Charles Darwin als op 

Goethe waren geïnspireerd en leverde een visie op de wereldgeschiedenis af die opgedeeld in 

acht cultuurfasen van elk 1000 jaar een ontwikkelingsgeschiedenis te zien gaf, analoog aan de 

evolutie in de biologie. Spengler voorspelde een ondergang van de Westerse Europese 

beschaving die door een Slavische vloedgolf uit het Oosten zou worden overspoeld. Zijn werk 

kwam op het juiste ogenblik (de Duitse nederlaag en de gevolgen van de door Duitsland als 

vernederend ervaren vrede van Versailles) om een grote weerklank bij een breder publiek te 

krijgen.  Het aanbod om alsnog in Göttingen een academische carrière te beginnen wees hij af: 

hij had tijd nodig voor andere werken. In de context van de Weimar republiek behoorde 

Spengler overduidelijk tot de uitgesproken conservatieve groepen, wat onder meer blijkt uit 

zijn werk  „Preussentum und Sozialismus‟ (1920), vooral verdere industrialisering en 

toenemende invloed van technologie konden in zijn ogen op weinig begrip rekenen. Ofschoon 

men een toenadering tot de nazi‟s evident kon achten, vond Spengler Hitler in tegenstelling tot 

de door hem bewonderde Mussolini maar vulgair. Duitsland had geen behoefte aan een 

„heldentenor‟ volgens hem, ook het uitgesproken antisemitisme en de rassentheorie van de 

nazi‟s vond bij hem geen gehoor. Toch werd zijn laatste werk „Jahre der Entscheidung‟ 

(1933) door hen goed ontvangen omwille van de scherpe kritiek op het liberalisme en de 



moderniteit. In dit werk voorspelde hij een komende kamp om de wereldheerschappij en de 

ondergang van het Duitse Derde Rijk. Hij heeft op beide vlakken gelijk gekregen. 

Lit.: John Farrenkopf: Prophet of Decline. Spengler on World History and Politics, Baton 

Rouge 2001; Dominico Conte: Oswald Spengler. Eine Einführung, Leipzig 2004.  

 

 

De meest ambitieuze cyclus-theorie werd tussen 1934 en 1961 ontworpen door de Engelse historicus 

Arnold Toynbee in zijn A study of History. Ook hij schreef onder de indruk van de teloorgang van het 

Brits koloniaal imperium en in het besef van de opkomst van de VS en van de Sovjet-Unie. Toynbee 

meende dat er niet één continue, maar vele parallelle beschavingen bestaan of bestonden, die 

telkenmale een analoge evolutie doorlopen. Die evolutie zou volgens hem telkens vier stadia kennen. 

In het eerste stadium vormt de natuurlijke omgeving voor de primitieve gemeenschap een uitdaging 

(challenge), waarop ze al of niet kan reageren met een response; is de uitdaging niet te klein of te 

groot, dan wordt de primitieve groep een beschaving (civilization). In de tweede fase, de groei, 

verplaatst de actie zich van het stoffelijke naar het geestelijke. In de derde fase volgt de ineenstorting 

(breakdown) door een tekort aan creatief vermogen; in het vierde stadium volgt de ontbinding. Van 

de 30 beschavingen uit de wereldgeschiedenis zijn er 21 tot de tweede fase en verder geraakt; vijf 

andere zijn in hun groei gestuit. Van de 21 volgroeide beschavingen bestaan er in Toynbees tijd nog 7 

volwaardige. De vierde fase, die van de ontbinding, is soms vervangen door een verstening, waarbij 

een beschaving zich voortsleept zonder helemaal te verdwijnen. Toynbees visie is positieven dan 

deze van Spengler.  Hij ziet de beschavingen immers niet als levende organen die moeten 

verdwijnen; Toynbee gelooft niet in dat pseudo-biologisch proces. Met name zal volgens hem de 

westerse beschaving standhouden, mits ze positief reageert op de uitdagingen vanuit de christelijke 

godsdienst. Als ervaren vakhistoricus heeft hij, veel meer dan Spengler, grote eerbied voor de 

historische feiten. Niettemin is zijn thesis die uiteindelijk neerkomt op een bijna theologische visie op 

de geschiedenis, die zelfs aan Augustinus doet denken, zeker niet integraal houdbaar. 

 

Arnold J. Toynbee (1889-1975) 

 

Engels historicus uit een geslacht van Engelse academici (een gelijknamig historicus, zijn oom 

Arnold Toynbee was bekend als sociaal-economisch historicus van de industriële revolutie), 

opgeleid in de beste Engelse tradities (Oxford, prof in London, King‟s college, nadien London 

School of Economics), aanvankelijk expert in klassieke en Byzantijnse geschiedenis. Tijdens 

de Eerste Wereldoorlog werkte hij voor de Britse inlichtingendiensten, hij was betrokken bij 

de vredesonderhandelingen in Versailles in 1919 en naderhand bij het Royal Institute for 

International Affairs (een Engelse NGO, ook gekend als „Chatham House‟) waaraan hij vanaf 

1925 tot 1955 als leidinggevend ambtenaar verbonden was. Tussen 1925 en 1939 was hij 

verantwoordelijk voor de jaarbanden van het Survey of International Affairs. Hij werd 

daarmee een van de meest invloedrijke analisten van de wereldpolitiek. In 1947 stond zijn foto 

zelfs op de cover van Time Magazine. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed Toynbee zich al 

opmerken als auteur van publicaties over de Armeense genocide en over de Duitse 

gruweldaden in bezet België, beide controversiële dossiers. Tussen 1934 en 1961 werkte hij 

dan aan zijn magnum opus A study of history in 12 delen. Zijn grootste verdienste met dit van 



alle kanten heftig bekritiseerd werk (onder meer de polemiek met Pieter Geyl is berucht 

geworden, gebundeld in The Pattern of the Past: Can We Determine It? eerste editie in 1949, 

herwerkt in 1968) bestaat in het vragen van aandacht voor comparatieve geschiedschrijving en 

voor het op de agenda plaatsen van het thema van de wereldgeschiedenis. Ook tijdens 

Wereldoorlog Twee werkte Toynbee als adviseur. Hij was nauw betrokken en kreeg ook 

daarvoor heel wat kritiek te verwerken, bij de Britse politiek ten aanzien van de kwestie van 

Palestina en het ontstaan van Israël. Toynbee verdedigde een cyclische opvatting van de 

geschiedenis, net als Spengler, hij deelde evenwel niet diens fundamentele cultuurpessimisme.  

Lit.: W.H. McNeill, Arnold J. Toynbee: A Life. Oxford, Oxford University Press, 1989. 

 

 

Er zijn overigens ook cyclus-theorieën die een optimistische noot laten horen. Dat is het geval met de 

reeds aangehaalde Vico (Scienza nuova, 1725), die wel aan het determinisme vasthoudt, maar stelt 

dat elk volk drie fasen doorloopt, namelijk die van de goden, die van de helden en die van de mensen, 

en dat in de laatste fase de wijsheid van de rede voor iedereen is weggelegd. 

Andere cyclus-theorieën steunen op factoren buiten de mens. Enkele daarvan stellen voorop dat 

sociaal-economische fenomenen, zoals revoltes, gedetermineerd zouden zijn door 

natuurverschijnselen. Ze wekken behoorlijk wat ongeloof en weerstand op. Een aantal klimatologen 

versagen nochtans niet in hun cycli-zoektocht. 

Veel van dit soort onderzoek met name in het kader van de „Foundation for the Study of Cycles‟, 

speurde naar regelmatige fluctuaties in de biologische en klimatologische sector. A. Dauvillier wees 

er in 1958 op dat de curve van de zonnevlekken ongeveer elke 11 jaar maxima vertoont en vond die 

terug vanaf 1750 en de dendrochronologie wees ook op maximale groeipolen van de bomen om de 11 

jaar. 

In een tweede fase heeft men al even voorbarige relaties gelegd met sociologische verschijnselen. J. 

Schove wees bijvoorbeeld in 1955 op het samenvallen van maximale zonnevlekken en revolutiejaren. 

Het kritisch onderzoek staat hier slechts in zijn beginfase. Bepaalde verbanden tussen klimaat, 

oogsten en menselijk gedrag lijken natuurlijk wel voor de hand te liggen, vooral in de agrarische 

maatschappij vóór 1800. De Franse historicus Emmanuel Le Roy Ladurie stelde in 1967 (L‟histoire 

du climat depuis l‟an mil) een correlatie vast tussen de curve van de plukdata van druiven en die van 

de graanprijzen; late pluk betekent koude zomer, koude groeitijd ook voor graan, dus hoge 

graanprijzen. Nog in 2004 werd deze aanpak in het gezaghebbende tijdschrift Nature verdedigd: de 

sinds 1370 in Bourgogne vastgelegde begindatum van de druivenoogst is samen met de 

dendrochronologie een gedroomde verklikker voor klimatologische evoluties. 

We staan nog ver af van het harde bewijs van door onderzoekers gesuggereerde en aantrekkelijke 

hypothesen zoals die over de relatie tussen het verleggen van het zwaartepunt van de Europese 

beschaving in de Hoge Middeleeuwen van de Middellandse Zee naar het Noorden door de 

klimaatsverbetering; en die over de relatie tussen de little ice age (1590-1850), ingezet met een 

offensief van de gletsjers naar het Zuiden vanaf circa 1590, en de crisis van de 17
de

 eeuw. Naarmate 

de huidige opwarming van de aarde door het broeikaseffect zich als thema opdringt, zal dit uiteraard 

ecologische historici verder prikkelen om deze verbanden verder te onderzoeken. 

 

 



1.5. „L‟histoire immobile‟: 
geschiedenis zonder verandering 

 

Verandering in de geschiedenis en doorheen de tijd lijkt een evidentie. Maar onveranderlijkheid? In 

de dagelijkse conversatie klinken zinnen als „mensen zijn steeds dezelfde‟ en beschouwingen over „la 

femme éternelle „ niet vreemd in de oren. In deze optiek wordt met l‟histoire immobile bedoeld dat er 

in het menselijk gedrag stereotiepe elementen zitten die altijd terugkeren, waardoor het individu 

gedetermineerd is en zijn handelingen min of meer voorspelbaar worden. Deze zienswijze kan zowel 

leiden tot naïef zelfbedrog en tot het cultiveren van vooroordelen als tot het onderkennen van 

fundamentele motoren, zoals ook de antropologie in navolging van Cl. Lévi-Strauss (cf. supra) die 

onderscheidt in haar poging om het niveau van het genetisch substratum te bereiken. 

Er bestaat een tweede notie „histoire immobile‟, waarmee men bedoelt: een dusdanig trage 

ontwikkeling dat ze in het dagelijks leven en zelfs binnen de termijn van één generatie niet 

opmerkbaar is. Het vaststellen van dit soort constanten is vooral het werk geweest van het 

structuralisme en van de mentaliteitsgeschiedenis voor respectievelijk sociaal-economische en socio-

culturele fenomenen. Een voorbeeld is het doorleven van een hiërarchische structuur opvatting, zoals 

de middeleeuwse driestandentheorie, ook wanneer ze sociaal-economisch al geheel uitgehold is. 

Aanvankelijk was deze opdeling in adel, clerus en burgerij (derde stand) een alomvattende realiteit; 

in de 14de eeuw was ze al gereduceerd tot een theorie (L‟imaginaire du féodalisme zoals Georges 

Duby ze in 1978 heeft gekarakteriseerd), die vooral nuttig was om voorrechten van adel en clerus te 

legitimeren. Een ander voorbeeld van immobiliteit is de door Emmanuel Le Roy Ladurie (in de 

Annales van 1974) opgemerkte bevolkingsstabiliteit in ruraal Frankrijk tussen 1300 en 1730. Ook 

hier staan we voor een schijnbaar niet-bewegen dat voort komt uit het elkaar in evenwicht houden 

van tegenstrijdige factoren, zoals nataliteit, migratie en mortaliteit, als gevolg van ziekte, infectie en 

oorlog. Wat van op grote afstand in tijd en ruimte immobiel lijkt, is vaak bekeken op de korte afstand 

en in een beperkte geografische samenhang het resultaat van stormachtige ontwikkelingen. Het is zo 

dat de immobiliteit pas goed zichtbaar wordt nadat een stormachtige ontwikkeling aan een 

eeuwenoude of jarenlange situatie bruusk een einde heeft gesteld: de open-society-revolte van 1968 

legde met ongemene scherpte gezagsmechanismen en seksuele taboes bloot die in West-Europa 

gedurende eeuwen dominant waren geweest. Dan groeit de verbazing dat het ooit anders kon. 

Situaties waarin culturen plots met elkaar geconfronteerd worden in vaak dramatische 

conflictsituaties, zoals de kolonisatie, bieden een andere uitgelezen kans om „immobiliteit‟ te 

illustreren. Nathan Wachtel (1935-) onderstreepte, in zijn La vision des vaincus. Les indiens du Pérou 

devant la conquête espagnole, 1530-1571 (1971) dat de notie breuk contradictorische dimensies kan 

vertonen. Hij keek als etnograaf èn als historicus (uit de Annales school) naar de Spaanse 

conquistadores door de ogen van de Inca‟s, door hun kronieken te lezen en hun orale verhalen te 

reconstrueren. Het ging voor die Inca‟s om een breuk met hun histoire immobile. De confrontatie met 

de nieuwe cultuur leidde tot overnemen (acculturatie), maar ook tot weerstand. Wachtel ontdekte dat 

het, in strijd met vroeger antropologisch onderzoek, geen éénrichtingsverkeer was, van passief 

overnemen van westerse cultuur. Hij vond dat de Inca‟s vaak komedie speelden en oppervlakkig 

overnamen, en vooral dat veel pre-koloniale structuren en culturele attitudes de kaap van de 

kolonisatie overleefden. In de actuele folklore van de Indiaanse volkeren in Peru en Mexico werd 



ruimte gecreëerd om de trauma‟s van de kolonisatie te verwerken door zowel herinnering als 

vervorming mogelijk te maken. Er was hier dus tweemaal een histoire immobile aan de orde, één die 

verdween in de acculturatie, één die overleefde over de breuk van de kolonisatie heen. Immobiliteit 

laat zich in dergelijke situaties van het confronteren van opvattingen, religies en samenlevingsvormen 

het best bestuderen. Niet toevallig bestudeerde Nathan Wachtel ook het marranisme, de geschiedenis 

van Joden die zich, al dan niet gedwongen, tot een variant van het christendom bekeerden. Thema‟s 

en onderzoeken die in de context van een Westerse beschaving die met immigratie, globalisatie en 

multi-culturalisme geconfronteerd wordt, een grote intellectuele impact hebben.  

Het concept ‟immobiliteit‟ helpt historici om oog te hebben voor het reactionaire in de samenleving, 

voor het verschijnsel van de „weerstanden‟ in de geschiedenis. Hiermee bedoelen we: conservatisme 

en schrik voor de gevolgen van ideologische verandering of technologische vernieuwing. Een 

merkwaardig voorbeeld is de weerstand tegen de balpen, die weliswaar in de Verenigde Staten 

uitgevonden was tijdens WO II in opdracht van het Amerikaanse leger, maar waarvan de 

commercialisering vanaf 1951 bijzonder langzaam vorderde in Europa, om rationele én irrationele 

redenen. De traagheid is in dezelfde mate een factor in de evolutie als de stimulerende rol van 

dominante figuren er een is. De geschiedenis kan geblokkeerd worden doordat inertie de 

bewustwording verhindert. 

2. OORZAKELIJKHEID 
 

Veranderingen in de geschiedenis gebeuren steeds door een of andere oorzaak, ook al is die niet 

steeds rationeel. Historici zijn voortdurend in de weer om feiten op een chronologische of logische rij 

te zetten, en om tussen die feiten een oorzakelijk verband te leggen. Het feit dat een feit F 2 volgt op 

een ander feit F 1 kan alleen betekenen dat F 2 niet de oorzaak van F 1 kan zijn, omgekeerd 

redeneren, dat F 2 een gevolg moet zijn van F 1 is in de val van het „post hoc ergo propter hoc‟ 

trappen (omdat F 2 na F1 komt, is F 1 de oorzaak van F 2). De verklaring die door de bronnen of de 

getuigen zelf wordt gegeven, is uiteraard geen garantie voor de gegrondheid of geloofwaardigheid 

ervan. Ze mag dus niet zomaar door de historicus worden overgenomen. 

 

 

2.1. De ondraaglijke onzekerheid  
van de ongrijpbare oorzaak 

 

Sinds lang hebben historici gepoogd de notie „oorzaak‟ nader te omschrijven, door opdeling van het 

begrip. Aristoteles stelde al dat kleine wijzigingen oorzaak kunnen zijn van grote veranderingen. In 

de klassieke handboeken over de historische kritiek worden aanleiding, onmiddellijke en verre 

oorzaak mooi naast elkaar geplaatst. Maar in feite komen we met deze classificatie slechts tot vage 

definities, zoals: 

1. Oorzaak is een gebeurtenis F waardoor de loop van de gebeurtenissen die op feit F volgen, er 

belangrijk anders gaat uitzien dan zonder F. 



2. Bij het opsporen van de oorzaken van een complex gebeuren, zoals oorlog, gaan de historici 

speuren in de antecedenten naar die feiten die meespeelden om het gebeuren „oorlog‟ te 

realiseren. 

3. Extreem gesteld ligt de oorzaak van een historische gebeurtenis in alle gebeurtenissen die 

voorafgaan. Het probleem is dus de cruciale gebeurtenissen af te zonderen van de bijkomstige. 

Een belangrijke moeilijkheid met het begrip „oorzaak‟ is dat een bepaald motief niet noodzakelijk 

determineert tot één, en slechts één soort, daad. Er is een onderscheid tussen de noodzakelijke en 

voldoende voorwaarden waaraan moet voldaan zijn, wil men tot een gevolg komen. Een motief is een 

oorzaak waaruit geen noodzakelijk gevolg voortkomt. Eénzelfde motief, bijvoorbeeld honger, kan 

leiden tot diefstal van voedsel, maar ook tot intensievere landbouw en veeteelt of tot volksverhuizing. 

Eénzelfde resultaat kan het gevolg zijn van de actie van groepen die analoge handelingen stellen, 

maar met zeer verschillende motieven in het achterhoofd. Nog anders gesteld: frustraties en acties 

van heel uiteenlopende groepen kunnen samenvallen in één kristallisatiepunt, waarvan de kwaliteit 

niet meer overeen hoeft te stemmen met de oorspronkelijke uitgangspunten van die agerende 

groepen. Hitler is in 1933 via verkiezingen legaal aan de macht gekomen door de frustraties en het 

bespelen van uiteenlopende gevoelens van vrees en angst bij zowel verarmde middenstanders, 

nostalgische monarchisten, werkloze militairen, door de propaganda verleide arbeiders, extreem 

religieus gemotiveerden: zijn nazi-staat was niet hun ideaaltype, wel een gemeenschappelijke 

vluchtheuvel. 

 

Om de vage notie „oorzaak‟ door een meer wetenschappelijke te vervangen, kan men diverse wegen 

inslaan. 

De eerste weg bestaat erin op zoek te gaan naar daden waarin duidelijk de rol van een bewust en 

verantwoordelijk handelende persoon optreedt. De vrijheid van handelen impliceert evenwel dat de 

handelende persoon een motief heeft tot handelen, maar dat hij op het motief, al is het nog zo 

overweldigend, uit persoonlijk belang of uit morele overwegingen zowel positief als negatief kan 

reageren. Wie causale verbanden in deze sector zoekt, staat meer open voor theorieën die de rol van 

het individu en van de sterke persoonlijkheid in de geschiedenis beklemtonen en doorgaans voor een 

beklemtonen van het eenmalige en evenementiële karakter van de geschiedenis. 

De tweede weg naar een secure notie bestaat erin de oorzaak te beschouwen als de som van alle 

factoren die in relatie staan tot het feit waarvan men de oorzaken wil kennen. Die diverse factoren 

moeten echter afgewogen worden om hun relatief aandeel te bepalen. Om de fundamentele trends van 

de oppervlakkige factoren te onderscheiden schakelt men de structurele behandeling in. Dit in de 

hypothese dat diepere tendensen, zoals de evolutie van prijzen en lonen, de sociale evolutie grondiger 

beïnvloeden dan concreet waarneembare, accidentele gebeurtenissen. 

De derde weg is die van de analytische wijsbegeerte. Leo Apostel (1925-1995) stelde vast dat het 

specificeren van de aard van de oorzaak door het onderscheiden van een aantal begrippen zoals 

aanleiding, motief, middel, oorzaak, voorwaarde, invloed, verklaring, zinloos is omdat de inhoud van 

deze begrippen toch verschillend is naar gelang van de concrete historische context waarop ze 

betrekking hebben. Apostel stelt voor te vertrekken van de bestaande historische case-studies, en 

daarin de criteria op te sporen die de historici gebruiken om een oorzakelijkheidsverband te 

affirmeren of te ontkennen. Einddoel is te komen tot formules in volgende zin: in de historische 



context van het type C wordt een oorzakelijkheidsrelatie aanvaard tussen feiten van het type F1 en 

F2, indien de voorwaarden X en Y aanwezig zijn. 

Omdat voor een wetenschap van het concrete, zoals de geschiedenis er een is, de experimentele 

techniek, zoals in de scheikunde, en de deductieve methode, zoals in de filosofie, niet of niet 

helemaal mogelijk zijn, is inductie aangewezen. Met andere woorden: wil men tot algemene 

uitspraken komen, dan kan dit op basis van een zo groot mogelijk aantal individuele gevallen of 

waarnemingen van historische feiten. Om te bepalen of gebeurtenis F1 oorzaak is van gebeurtenis F2 

is het nodig na te gaan in hoeveel gevallen van situaties met analoge structuur een feit F1 inderdaad 

gevolgd is geweest door F2, en in hoeveel gevallen dit niet zo was. 

Een voorbeeld: om te onderzoeken waarom en hoe tussen 1830 en 1848 in een aantal Belgische 

steden een machtswisseling plaatsvond van een contrarevolutionaire naar een revolutionaire 

meerderheid, ondernam Els Witte in „Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische 

steden 1830-1848‟ (1973) een comparatieve studie naar de partijorganisatie, de interne aantasting van 

het gevestigd gezag, het infiltreren van overheidsinstellingen, de aan- of afwezigheid van 

legerkorpsen. Om de concrete politieke situatie A in situatie B te doen overgaan bleken een aantal 

voorwaarden aanwezig te moeten zijn, zoals kiemen van ontbinding, aanwezigheid van machtskernen 

buiten de overheid. In steden van type 1 (Luik, Brussel enz.) waren dergelijke factoren aanwezig en 

ging men over naar situatie B (revolutionair). In steden van een tweede type (Gent) was dit niet zo. In 

type 1 waren voorwaarden X (bijvoorbeeld kiemen van ontbinding vóór 1830) en Y (machtskernen 

buiten de overheid) voorhanden. Op die wijze konden die factoren en voorwaarden gepromoveerd 

worden tot oorzaken en constanten. Meteen werd een politicologische werkhypothese getoetst aan 

historisch feitenmateriaal, en operationeel bevonden. 

 

 

2.2. De zoektocht naar oorzaken 
van verandering 

 

2.2.1. De oorzaak van de interne dynamiek, het individueel gedrag en 

publiek optreden 

 

Al te vaak zochten onderzoekers de oorzaak van een fenomeen exclusief binnen het referentiekader 

van het onderzochte land of sector. De conservatieve socioloog en ideoloog van de Reaganjaren, 

Robert A. Nisbet (1913-1996) wees er in The Social Bond. An introduction to the study of society uit 

1970 op dat een crisis ook essentieel door externe factoren kon ontstaan, dus niet door „binnenlandse‟ 

sociale spanningen, maar eerder wanneer de „nationale‟ overheid of een machtsgroep de controle 

over de massa of de omgeving verliest door interne en externe evenementen. Zo is het duidelijk dat 

de uitschakeling van de KP en de oude Sovjet-Unie medio 1991 het gevolg is van spanningen rond de 

voedselproblematiek en van de opstoot van sluimerende nationalistische sentimenten en frustraties, 

maar evenzeer van externe factoren, zoals de mislukte Afghanistan-oorlog, de 

ontwapeningsgesprekken met de VS en het domino-effect van de voorafgaande instortingen in de 

gewezen Oostbloklanden in 1989-90. Volgens Nisbet zijn historische mutaties nooit continu of 

gradueel, maar schoksgewijs en onvoorspelbaar. De zogenaamde „Arabische lente‟ van 2011 



illustreert op haar beurt dit geheel aan mogelijkheden, in sommige landen lijkt de verandering van 

binnenuit te zijn gekomen (Tunesië, Egypte), in andere is een aanzet uit het buitenland nodig (Lybië). 

Toch beïnvloeden ze ook elkaar en spreekt men globaal genomen van een beweging die Noord-

Afrika en het Nabije Oosten lijkt te kenmerken.  

 

In verschillende sociologische beschouwingen is gepeild naar het verband tussen individueel gedrag 

en de wijze van publiek optreden van hetzelfde individu in collectief verband. De Franse socioloog 

Pierre Bourdieu (1930-2002) verwierf grote bekendheid met zijn studie van de rol van het 

onderwijssysteem (toegepast op het Franse systeem van „grandes écoles‟) in het consolideren en 

reproduceren van sociale verhoudingen. Bourdieu maakte onderscheid tussen het economische 

kapitaal (eigendomsverhoudingen), het sociale kapitaal (sociale netwerken), het cultureel kapitaal 

(status) en het symbolisch kapitaal waarmee individuen aan de start komen van een ongelijk parcours 

dat doorgaans de bestaande ongelijkheden nog aandikt en versterkt. Een andere centrale notie in het 

oeuvre van Bourdieu is het begrip „habitus‟: door hun opvoeding doen mensen schema‟s op, 

ingesteldheden die hen toelaten op verschillende situaties te reageren en dit te doen binnen 

maatschappelijk aanvaarde gedragspatronen. Naarmate deze schema‟s van waarnemen en handelen 

geïnterioriseerd worden, spreekt men van een habitus. Elke individuele habitus is een product van de 

geschiedenis en brengt zelf individuele en collectieve handelingen voort. De maatschappelijke ruimte 

is verdeeld in „velden‟ waarop zich een competitie afspeelt, het symbolisch geweld dat daarbij wordt 

aangewend, laat toe zich van velden al dan niet meester te maken en aan anderen betekenissen op te 

leggen. De sociale wereld is gekenmerkt door structuren die na verloop van tijd zelf structurerend 

gaan werken, de befaamde structures structurantes van Bourdieu. 

Erving Goffman (1922-1982) een Canadees socioloog, gevormd in de Chicago school, beklemtoont 

de dramaturgische kant van het dagelijkse leven en de rollen die elk individu speelt. Hij maakt een 

onderscheid tussen performance, het spelen van een rol en competence, het hebben van een rol. 

Goffman wees in zijn klassieke werken „The presentation of self in everyday life‟ (1959) en 

„Relations in public‟ (1971) op het belang van hoe een individu zich in de samenleving vertoont en 

van het beheersen van de indruk die men wenst na te laten. De „spiegels‟ die laatmiddeleeuwse en 

Renaissance vorsten voorgeschreven kregen (een genre waarvan Machiavelli‟s Prins het bekendste 

voorbeeld is) stonden bol van instructies over hoe zich te gedragen om indruk te maken en bewijzen 

dat de theorie ook voor het verleden een erg nuttige invalshoek biedt. Ook bij het inschatten van 

collectief gedrag is het nuttig oog te hebben voor de rollen die binnen de groep, bewust of onbewust, 

gespeeld worden. Hij is ook bekend voor zijn studie over marginalisatie en stigmatisering: Stigma: 

note on the management of spoiled identity (Prentice Hall, 1963). 

Anthony Giddens (1938-) als politiek denker bekend om zijn rol in het ontwerpen van de „third way‟ 

(tussen het Thatcheriaans neoliberalisme en het oude welfare socialisme van traditioneel labour) en 

als ideoloog van het New Labour van Tony Blair, poneert in zijn structuratietheorie „The constitution 

of society: outline of the theory of structuration‟ (1984) dat structuren zowel oorzaak als gevolg zijn 

van acties. Handelingen en structuren staan in een dialectische relatie. Een en ander houdt in dat de 

mens een relatieve vrijheid van handelen bewaart, getemperd door het sociaal veld waarin hij 

opereert. Individuen gedragen zich in de samenleving als gevolg van een praktisch bewustzijn, dat 

groeit uit de knowhow, sociaal gedrag aangeleerd door dat van anderen te imiteren. Dit is niet 

noodzakelijk een reflectief proces: individuen zijn zich vaak niet bewust van de motieven waarom zij 



zich op een bepaalde manier gedragen, of van de sociale en culturele conditionering van hun gedrag, 

zij doen iets omdat ze denken dan hun gedrag aangepast is en getolereerd wordt. 

Jürgen Habermas (1929-) is als een der belangrijkste Duitse sociologen van de 20
ste

 eeuw beïnvloed 

door het marxisme, en door de vertegenwoordigers van de eerste Frankfurter Schule (Horkheimer, 

Adorno en Marcuse). Habermas heeft een originele synthese van de opvattingen van Marx en Weber 

gebracht in een poging om zin te geven aan het proces van reconstructie van een samenleving in het 

West-Duitsland van na WO II. In zijn Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer 

Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (1962) onderzoekt hij waar burgers op basis van collectieve 

en rationele keuzes gestalte kunnen geven aan de samenleving en met hun project over hoe de 

samenleving best georganiseerd wordt, in de openbaarheid kunnen komen. Hij komt uit bij de 

burgerlijke publieke ruimte, die in haar klassieke opvatting in het Engeland van de 18
de

-19
de

 eeuw 

een eerste uitdrukking vond. De aandacht die Habermas voor het innemen van de publieke ruimte aan 

de hand van communicatie vraagt, inspireerde ook historisch onderzoek voor vroegere periodes en 

eigentijdse maatschappijkritiek. 

 

Nieuwe kadertekst 

Jürgen Habermas (1929-)  

Invloedrijkste Duitse socioloog en filosoof in leven. Opgegroeid in een familie met Nazi-sympathie 

heeft hij de Tweede Wereldoorlog, de Duitse nederlaag en de Nürnberg processen tegen Nazi 

kopstukken als een groot persoonlijk drama ervaren. Het heeft zijn denken ook over geschiedenis en 

haar rol in de samenleving blijvend beïnvloed. Naast zijn omvangrijk filosofisch en sociologisch 

oeuvre dat hem professoraten in Marburg, Heidelberg en Frankfurt en het directeurschap van het Max 

Planck instituut in Starnberg bij München heeft hij zich ook nadrukkelijk in historische debatten 

gemengd. Hij was een van de hoofdrolspelers in de zogenaamde „Historikerstreit‟ die het publieke 

debat in Duitsland in de jaren 1986-1989 domineerde. Het debat dat voornamelijk ook in de media en 

in de geschreven pers werd gevoerd draaide rond de vraag wat de specifiek Duitse rol en 

verantwoordelijkheid was voor de Holocaust tijdens de Nazi-tijd. Of deze als het ware buiten de 

geschiedenis stond of net het onvermijdelijke en trieste eindpunt van de Duitse Sonderweg was?  

Habermas werd als woordvoerder van een linkse kritische visie (waarbij zich gereputeerde historici 

als Kocka, Hans en Wolfgang Mommsen, Jäckel, Wehler enz. aansloten) beschouwd, aan de andere 

zijde stond de filosoof Ernst Nolte, gesteund door historici als Hillgruber, Stürmer, Schulze en de 

historicus-journalist J. Fest.  

Habermas heeft ook vele kritische kanttekeningen geplaatst bij het post-modernisme, wat een 

persoonlijke goede relatie met Jacques Derrida niet in de weg stond. In de voorbije jaren heeft hij ook 

als zelfverklaarde „methodologische atheïst‟ een dialoog gevoerd en gepubliceerd („The dialectics of 

secularization‟, 2007) met kardinaal Ratzinger, naderhand paus Benedictus XVI. 

Lit.: E. Piper (ed.), "Historikerstreit": Die Dokumentation der Kontroverse um die 

Einzigartigkeit der nationalsozialistschen Judenvernichtung, München, 1987 in een 

Engelse versie als Forever In The Shadow Of Hitler? : Original Documents Of the 

Historikerstreit, The Controversy Concerning The Singularity Of The Holocaust, 

Atlantic Highlands, N.J., 1993, met alle teksten van de hand van Habermas en de 

reacties daarop.  



2.2.2. De uitleg van het conflictmodel 

 

Een tweede reeks oorzaken kunnen ondergebracht worden onder het label conflictmodel. De 

beroemdste theorie is die van Karl Marx, gebaseerd op klassenstrijd. De spanningen binnen het 

sociaal systeem zijn de motor en oorzaak van verandering. Wanneer de kloof tussen de materiële 

productie en de bezitsverhoudingen te groot wordt, raakt het sociaal evenwicht verbroken en ontstaat 

een sociale revolutie, en dit is de basis van de historische dynamiek van de klassenstrijd en 

uiteindelijk van verandering in de geschiedenis. Het marxisme gelooft dat de geschiedenis wetmatig 

naar een superieure, communistische, klassenloze maatschappijvorm evolueert waarin er opnieuw, 

zoals in de primitieve situatie, een gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen zal zijn. Na 

Marx poneerden marxisten dat dit proces niet lineair verloopt, maar met ups and downs. In het neo-

marxisme werden vele invloeden uit andere sociale wetenschappen gaandeweg merkbaar. Enkel in de 

landen die tot het voormalige sovjetblok behoorden, bleef een strakke en orthodoxe variant bestaan. 

De reeds ter sprake gebrachte „Brenner-discussie‟ en de invloed van „nieuw links‟ (cf. supra deel 3) 

bespreekt enkele voorbeelden van deze theoretische uitbreiding van het marxisme. Er bestaan 

uiteraard ook niet-marxistische conflictmodellen, zoals dat van de liberale socioloog van Duitse 

origine maar momenteel Brit, Ralf Dahrendorf in 1959 verwoord in zijn „Class and class conflict in 

industrial society‟. Volgens hem hebben de botsende groepen niet enkel economisch maar ook 

psychologisch tegengestelde belangen. De groepen onderscheiden zich door het feit of ze al dan niet 

over autoriteit beschikken: vanuit deze relatie van boven- en onderschikking groeien quasi-groepen 

en uiteindelijk belangengroepen. Deze botsing van belangen is in een eerste fase latent, in een tweede 

is ze manifest, waarbij de groepen zich bewust zijn van hun positie. De groep aan de macht streeft 

naar status-quo, de overheerste groep streeft naar veranderingen en probeert machtsmiddelen te 

veroveren om het bestaande heerschappijsysteem te wijzigen. Dahrendorf sluit met deze opvatting 

eerder aan bij Weber dan bij Marx. Hij vertrekt van de vaststelling dat het economisch leven ruim 

honderd jaar na Marx zodanig is veranderd, dat bezit als basis van tegenstelling vervangen is door 

gezag of autoriteit. 

In praktische toepassing op concrete historische vraagstukken blijkt hoe deze grote theorieën 

inspiratiebronnen zijn, maar telkenmale op hun toepasbaarheid getoetst dienen te worden. Conflicten 

binnen een samenleving, zoals het vervolgen van religieuze minderheden, worden al te gemakkelijk 

als onveranderlijke attitudes over de lange termijn „gelezen‟ of als ontwikkelingsstadium naar een 

gekend einddoel (de holocaust bijvoorbeeld). In zijn onderzoek uit 1996 naar het vervolgen van 

joodse en islamitische minderheden in het laatmiddeleeuwse Catalonië maakt David Nirenberg 

duidelijk dat het om een strategisch aangewende reeks sociale gedragingen gaat, dat periodes van 

gewelduitbarsting en vreedzaam samenleven elkaar opvolgen en dat geweld en tolerantie samen in 

beschouwing moeten worden genomen. Via tijdelijk oplaaiende conflicten worden posities 

ingenomen en wordt ook aan communicatie gedaan, vele collectieve manifestaties van 

gewelddadigheid in laatmiddeleeuwse en vroeg moderne steden zijn overigens te lezen als claims op 

macht en sociaal aanzien van groepen. 

 

2.2.3. Evolutie of revolutie, het volk of de elite? 

 



Heel wat historici en ideologen oordelen dat harde revoluties of zachte evoluties een fundamenteel 

deel vormen van historische verandering. De Franse geschiedschrijving is steeds gefascineerd 

geweest door de idee revolutie. En zowel de Amerikaanse (1776) als de Franse (1789) revoluties zijn 

in het denken over de organisatie van de samenleving belangrijke keerpunten geweest, waarbij de 

relatie tussen overheid en burger herijkt werd. De romantische historicus Jules Michelet (cf. supra) 

zag de Franse Revolutie als gemaakt door de „anonieme massa‟, gedreven door een vrijheidslievende 

idee, namelijk haar volksziel: „Je suis né peuple, j‟avais le peuple dans le coeur‟. Karl Marx 

integreerde haar in zijn dialectisch-marxistisch schema en besteedde met Friedrich Engels veel 

aandacht aan latere „revoluties‟ zoals de Commune van Parijs uit 1871. Annales-historicus Camille-

Ernest Labrousse zag na WO II de Franse Revolutie als de resultante van economische cycli (cf. 

supra). Voor de neo-marxiste Theda Skocpol zijn revoluties een geheel van sociale processen waarbij 

het gaat om én politieke conflicten én veranderingen in de verhoudingen tussen sociale klassen. Deze 

processen resulteren in een snelle, fundamentele en gewelddadige omschakeling van dominante 

waarden en mythen in een samenleving en van instellingen, leiding en sociale structuur. 

Het denken over revoluties is evenwel geen exclusief jachtterrein van (neo-)marxisten, wegens 

precies de „bedreiging‟ die van marxistisch geïnspireerde bewegingen uitging, zijn ze ook uitgebreid 

vanuit eerder conservatieve hoek bestudeerd. 

Crane Brinton (1898-1968) ging in 1938 (derde editie 1965) op zoek, na een vergelijkende studie van 

de Engelse, Franse, Amerikaanse en Russische revolutie, in The Anatomy of Revolution, naar de 

factoren die maken dat revoluties fatale kringlopen zijn met fasen zoals „voortekens van verstoring‟, 

„ziekteverschijnselen‟, „revolutiekoorts‟, „terreur‟, „genezing‟. Hij zag revolutie als een lang 

ziekteproces, zoals bij een individu. 

Twee Italiaanse sociologen, Gaetano Mosca (1858-1941) en Vilfredo Pareto (1848-1923) hebben de 

elitetheorieën binnen de conflictsociologie ontwikkeld. De drijvende kracht achter de geschiedenis 

moet in deze optiek gezocht worden in het vervangen van elites en het rekruteren van nieuwe leden 

voor deze elites. Het denken van beide Italiaanse sociologen is niet enkel sociologisch ook 

politicologisch, ze laten zich immers ook uitgebreid in met de politieke processen die tot het 

vervangen van elites voeren. Dergelijke opvattingen werden, opvallend, geformuleerd in een context 

van intellectuele ontreddering na WO I en van de opkomst van nieuwe-orde-regimes in Duitsland en 

Italië. De Amerikaanse socioloog Charles Wright Mills (1916-1962) paste deze elitetheorie toe op de 

situatie in de VS. In zijn „The power elite‟ uit 1956 beschrijft hij de vervlechting van economische, 

politieke en militaire elites die zich aan het normale democratische spel van controle onttrokken. Hij 

beschrijft aldus het beruchte „industrieel-militaire‟ complex waarvoor president Dwight D. 

Eisenhower, zelf de voormalige opperbevelhebber van de geallieerde legers aan het einde van 

Wereldoorlog II, in zijn afscheidsspeech uit 1961 ook waarschuwde. Sommigen decoderen de 

conflicten rond 9/11 en de „war on terror‟ van president George W. Bush overigens ook vanuit deze 

hoek. Ze wijzen op het merkwaardige toeval dat op 11 september 2001 in het Ritz Carlton in 

Washington de Carlyle groep een vergadering met zo‟n 500 van haar belangrijkste investeerders 

organiseerde, onder hen de gewezen Amerikaanse president G. Bush sr., en Shafiq Ben Laden, 

halfbroer van Osama. De in 1987 opgerichte Carlyle groep heeft enorme belangen in de 

bewapeningsindustrie en telde in haar rangen vele leden van de Bush-administratie en van het 

Saoedisch establishment. 



Naast de revolutietheorieën zijn er de evolutietheorieën. Verlichtingsfilosofen zoals Condorcet zagen 

de geschiedenis als een lineair proces naar een eindfase van rationaliteit. Optimistische 

vooruitgangstheorieën kregen definitief gestalte in de positivistische laboratoria van biologen uit de 

19
de

 eeuw. De evolutietheorie die de meeste invloed had op het genetisch denken bij historici is die 

van Charles Darwin, vastgelegd in zijn beroemd werk On the Origin of Species by Means of natural 

Selection, uit 1859. In deze theorie poneerde Darwin dat alle dieren en planten uit voorafgaande 

vormen voortkomen; motor achter de evolutie is het proces van natuurlijke selectie (survival of the 

fittest), die zich uit in een struggle for life, of determinisme van milieu en erfelijkheid. De idee van 

een ontwikkeling naar steeds meer geraffineerde samenlevingsmodellen, werd al vóór Darwin 

ontwikkeld door Herbert Spencer (1820-1903). Spencer werkte het sociale evolutieschema uit van 

eenvoudige naar complexe samenlevingen, een maatschappelijk proces waarin volgens hem niet 

moest worden ingegrepen: de natuur zou voor een selectie van de „fit‟ en het elimineren van de „unfit‟ 

zorgen. De overheid mocht dus niet tussenkomen in dit proces door bijvoorbeeld sociale of 

maatschappelijke diensten te leveren of onderwijs te voorzien. Spencer legitimeerde het radicale 

liberalisme van het 19
de

-eeuwse Victoriaanse Engeland. Voor een deel gaan deze denkers terug op de 

theorie van Malthus uit 1798 over de overlevingswil bij crisissen wegens het spanningsveld tussen 

bevolkingsomvang en voedsel (zie hoger). 

In de Verenigde Staten werd uit het biologisch evolutionisme een sociaal darwinisme afgeleid. In het 

begin van de 20
ste

 eeuw concipieerde William Graham Sumner (1840-1910) een omgekeerde 

klassenstrijdtheorie met de darwiniaanse these dat de privileges van de hogere sociale lagen perfect 

gelegitimeerd worden op basis van hun succes in de selectiestrijd. 

2.2.4. Generatie als uitleg 

 

Voor tal van historici treedt historische verandering op wanneer de ene generatie de andere opvolgt. 

Zo zijn er generatietheorieën ontwikkeld zonder globalisatie per eeuw. De scheidingspunten zijn in 

dat geval sociale generaties, dit wil zeggen groepen van mensen die omstreeks dezelfde tijd zijn 

geboren en dus, in theorie, door dezelfde omstandigheden zijn beïnvloed en „analoog‟ zouden hebben 

gereageerd. De tweede groep is die van de generatietheorieën met globalisatie per eeuw. De 

generaties werden dan op 33,3 jaar vastgelegd, wat dan drie generaties per eeuw zou opleveren. 

Dergelijke theoretische constructies werden onder andere verdedigd door te wijzen op de organische 

samenhang van telkens drie generaties, grootouders, ouders en kinderen. 

Er is op deze generatietheorieën veel kritiek mogelijk. De afbakeningen zijn apriorismen, de inhoud 

van de fasen is niet gedefinieerd. De historische periodiciteit wordt gebaseerd op een biologische 

periodiciteit, terwijl uitgerekend deze biologische periodes niet gelijklopend zijn in de tijd 

(verlenging of inkorting van leeftijdsverwachting) noch in de ruimte (kortere levensverwachting in 

Zuidelijk deel van de wereld), en is in feite niet overal identiek; ze is bijvoorbeeld korter in Zuid-

Europa. Het beginpunt van de „generaties‟ is ook meestal willekeurig of in functie van een „grote 

gebeurtenis‟ gekozen, aan het voorop plaatsen van generaties gaan met andere woorden vele, niet 

geëxpliciteerde vooronderstellingen vooraf. Dat iedereen analoog reageert, impliceert dat er zonder 

meer van „recurrent‟ gedrag sprake zou zijn, dat iedereen door een bepaald „feit‟ zou zijn getekend, 

een geloof in de kracht van evenementen of ideeën en in de invloed van de media die voor de 

verspreiding zouden hebben getekend. Het begrip kan ook anachronistisch gebruikt worden, om een 



bepaalde al dan niet door iedereen gedeelde overtuiging achteraf te rechtvaardigen. In het tweede deel 

van zijn synthese van twee eeuwen Belgische (en Vlaamse) geschiedenis „Mijn land in de kering‟ 

(1983) hanteerde de Antwerpse historicus Karel van Isacker het generatiebegrip om de Vlaamse 

idealisten te karakteriseren, „een generatie die door haar geloof en levenskracht wellicht de schoonste 

uit onze geschiedenis was‟ die in het interbellum reageerde tegen de maatschappelijke verloedering 

die met WO I definitief was doorgebroken. Van Isacker (1913-) behoorde zelf tot deze generatie en 

vergoelijkt uiteindelijk de uitwassen die bij vele van haar vertegenwoordigers naar voren zijn 

gekomen, niet in het minst de collaboratie tijdens WO II. Het is ten andere opmerkelijk dat 

uitgerekend in dit interbellum de „generatietheorie‟ ook op enig theoretisch succes kon rekenen, bij 

ondermeer de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset (in 1923-1933) en de Duitse socioloog Karl 

Mannheim (1928). Ortega koppelde de notie generatie aan de reeds aangehaalde thema‟s van conflict 

en elite. Voor hem zijn er in een samenleving steeds twee generaties echt actief: zij die de macht 

hebben (grosso modo de 45 tot 60-jarigen) en zij die de macht ambiëren (de 30 tot 45-jarigen), uit 

hun onderlinge confrontatie komt maatschappelijke dynamiek voort. 

De generatie is uiteraard een historische realiteit, maar het isochronische bundelen gaat te ver. Wel 

reëel is dat bepaalde gebeurtenissen (de atoombom op Hiroshima, de moord op Kennedy, de 

aanslagen van 11 september 2001) op quasi alle tijdgenoten een zo diepe indruk maken, dat ze door 

die groep beleefd of gekoesterd worden als een collectief geheugen. In de Fluwelen Revolutie in 

Praag in 1989 heeft de „collectieve ervaring‟ van de oudere generatie die de Praagse Lente in 1968 

had meegemaakt stellig een mobiliserende kracht gehad in het Tsjechoslovakije van 1989. 

 

 

2.2.5. Individu en de anonieme massa als verklaring: 

de massa of de „sterke man‟? 

 

Toen in november 1989 de Muur van Berlijn ten val kwam, was het eigenlijke voorval het gevolg van 

een uit de hand gelopen communicatieblunder vanwege de toenmalige leiding van de DDR. In de 

maanden die voorafgingen groeide vooral in Leipzig een volksbeweging rond enkele protestantse 

kerken, met aanhoudende betogingen, onder het motto ‟Wir sind das Volk‟. Ze dwongen grondige 

hervormingen van het systeem af. Achteraf werd de hele beweging gerecupereerd en toegeschreven 

aan de actie van een aantal wereldleiders. Deze hebben, zoals sovjetleider Gorbatsjov door hun 

politiek weliswaar de basis gelegd, maar tijdens de nacht van 9 op 10 november 1989 toen aan de 

grensovergangen in Berlijn een onomkeerbare situatie werd geschapen lagen ze toch maar rustig in 

bed. De officiële herdenking van tien jaar Berlijn-zonder-Muur op 9 november 1999 bracht deze 

leiders (Gorbatsjov, Kohl, Bush) sterk op het voorplan, terwijl tezelfdertijd op de Alexanderplatz een 

betoging van ontgoochelde burgerbewegingen onder het motto ‟Wir waren das Volk‟ aan de gang 

was. 

De rol van dominante persoonlijkheden van het slag Alexander de Grote, Napoleon, Hitler, wordt 

door historici graag gehanteerd. Ze is in de zoektocht naar een verklaring van de loop der dingen een 

handige weg omdat de bewijsvoering zo concreet is en voor een breed lezerspubliek toegankelijk. 

Deze personalistische en voluntaristische interpretatie legt sterk de nadruk op de psychologie van de 

historische personages. Thucydides noemde reeds in de 5
de

 eeuw voor Christus de mens de maatstaf 



der dingen en verklaart het fenomeen oorlog vanuit de rol van dominante persoonlijkheden. Philippe 

de Commynes beschreef aan het einde van de 15
de

 eeuw de handelingen van de Franse koning 

Lodewijk XI en van diens opponent de Bourgondische hertog Karel de Stoute, vanuit hun specifieke 

psychische structuur. In 1919 zocht ook Johan Huizinga in zijn Herfsttij nog altijd de verklaring van 

de evolutie essentieel in het kleurrijke schouwspel van vorsten en hovelingen, alhoewel hij 

nadrukkelijk een studie beoogde van de „levens- en gedachtenvormen‟ zoals de ondertitel van het 

boek meedeelde. 

De schijnwerpers richten op sterke persoonlijkheden leidde fataal tot mythevorming rond „helden‟ en 

tot overschatting van hun invloed. De romantiek was een periode waarin dit grote proporties aannam. 

In zijn boek „On Heroes, hero worship and the heroic in history‟ uit 1841 ging de Schotse auteur 

Thomas Carlyle (1795-1881) het verst in de „helden‟-opvatting en in het misprijzen van de rol van de 

anonieme kleine mensen. Hij was gefascineerd door figuren als Cromwell en Frederik de Grote, 

overtuigd als hij was dat de held het volk maakt, en niet het volk de held. Carlyle is een typische 

exponent van het romantisch individualisme, dat zo sterk gelooft in de superioriteit van de held dat 

het ondenkbaar is dat dergelijke figuren door banale sociale en economische factoren gedetermineerd 

zouden kunnen zijn. Zijn boek over Frederik de Grote heeft in sterke mate tot de Frederikcultus in 

Duitsland bijgedragen, het zou het laatste boek geweest zijn dat Hitler gelezen heeft. Het moge dan 

wel naïef zijn alles op rekening van de grote figuren te zetten, toch is hun invloed op de evolutie reëel 

en diepgaand. Een aantal religieuze figuren, zoals Mohammed, Confucius en Christus, en ideologen 

zoals Marx, hebben de geschiedenis op beslissende wijze in nieuwe banen geleid. Zelfs in een 

parlementaire democratie ligt een groot deel van de politieke besluitvorming inderdaad niet bij de 

massa, zelfs niet bij de actieve partijmilitanten, maar in beperkte partijcenakels, waar de vergadering 

doorgaans dan nog door een kern van een paar sterke figuren gedomineerd wordt. 

Het vooropstellen van de collectieve, anonieme krachten is al evenmin nieuw. Edward Gibbon (1737-

1794) heeft in 1776-1788 in zijn magnum opus „The decline and fall of the Roman empire‟ de val van 

Rome meer verklaard als een kortsluiting tussen beschavingen en groepen dan als een bewust door 

politici geschreven scenario. De romantiek zal deze invalshoek uitwerken met de idee van de 

„Volksgeist‟, een soort collectief geheugen en cultuur dat elk volk als geheel in zich heeft en dat tot 

handelen drijft, en waarin de idee van de nationale zelfstandigheid centraal staat. Ook in het 

marxisme zijn de leiders slechts emanaties van een bepaald type maatschappij, die zelf 

gedetermineerd is door sociale en economische krachten. 

 

Een belangrijk methodologisch probleem is dat van het afwegen van de impact van beide factoren, 

individu en massa. Hoe komt het dat bepaalde ideeën schijnbaar moeiteloos de massa overtuigen, 

terwijl andere de grootste last hebben om deze massa in hun ban te krijgen? Het kan niet enkel aan de 

intrinsieke kwaliteit van die ideeën liggen. De demagogische kwaliteiten van de auteur van de 

gedachten kunnen heel wat verklaren. Maar ook technische en materiële omstandigheden spelen een 

rol. De ideeën van de Franse Encyclopedisten uit de late 18
de

 eeuw zouden niet dezelfde weerklank 

gehad hebben indien hun geschriften niet unieke verspreidingskansen hadden gekregen door de toen 

ontstane verkoopsdynamiek van de internationaal georiënteerde boekhandels van Neuchâtel en 

Amsterdam. Ten slotte is er de factor van de geschiktheid van de voedingsbodem, en die van de 

bereidheid tot receptie. Het onderzoek van Jean Stengers (1984) en Thomas Lacqueur (2005) heeft 

aangetoond hoe de waanideeën van een charlatan „geneesheer‟ uit het begin van de 18
de

 eeuw 



(vermoedelijk John Marten) masturbatie als ziekteverschijnsel, „onanisme‟ karakteriseerde. Deze 

gedachte werd overgenomen door geneesheren en filosofen-pedagogen uit de Verlichting, en in de 

19
de

 eeuw door het dominante religieuze discours en was verantwoordelijk voor een wereldwijde 

obsessie met masturbatie, die pas met de grootschalige seksuologische onderzoeken en enquêtes van 

Kinsey na WO II even vlug uitdoofde. De gelaïciseerde wetenschappelijke wereld van Verlichting en 

19
de

 eeuw had kennelijk een grote behoefte aan het propageren van een schuldig bewustzijn en de 

samenleving aanvaardde dit „tribunaal van het zelf‟. 

 

Het doordringen van nieuwe revolutionaire ideeën verloopt ook veel sneller in gewesten die in het 

algemeen al aan de spits staan van vernieuwing, en het sterkst in grote stedelijke centra binnen die 

gewesten. De concentratie van een non-conformistische, kosmopolitische en creatieve groep van 

kunstenaars, ideologen en geleerden in de relatief beperkte ruimte van een wereldstad verhoogt de 

kans op het overspringen van intellectuele vonken. Het Wenen van Freud, Klimt en Schiele circa 

1900, het Parijs van Picasso en Apollinaire vóór en na WO I, het Amsterdam, Brussel en Kopenhagen 

voor de Cobra-schilders en auteurs in de jaren ‟50, zijn zovele stalen van dit fenomeen. Een Europees 

(ESF) project over „Cultural transfers in Europe, 1400-1700‟ onder leiding van Robert Muchembled 

besteedde niet toevallig grote aandacht aan steden als theater voor culturele overdrachten, waarbij 

vooral de opvang en activiteit van minderheden en vreemdelingen centraal staan. 

Jan Romein (1893-1962) vond overigens dat er niet enkel toonaangevende locaties zijn voor 

versnellingsprocessen, maar ook geprivilegieerde momenten, waarin de interactie tussen sectoren en 

figuren heftiger is dan normaal. In zijn postuum werk Op het breukvlak van twee eeuwen uit 1967 

ziet hij de tijd rond 1900 als een typisch moment van omslag. Het werd gekenmerkt door een herfsttij 

van de Europese wereldhegemonie en van de Europese burgerlijke cultuur, door het ontwaken van 

anti-Europese gevoelens in de andere werelddelen en door het verguizen van de 19
de

-eeuwse 

zekerheden van het rationalisme en positivisme via revolutionaire bewegingen in de politiek, zoals 

het marxisme, en in de kunst, met de vele avant-gardes vóór en na 1914. Het inzoomen op een 

dergelijke fase noemde hij ‟integrale geschiedenis‟. 

Vraag is hoe we concreet de betekenis van dominante persoonlijkheden wetenschappelijk kunnen 

aflijnen? De economist Herbert A. Simon (1916-2001) heeft baanbrekend onderzoek verricht rond 

het probleem van hoe beslissingen worden genomen, concreet op het vlak van het beheer van 

bedrijven. Hij neemt afstand van het in de klassieke school wijd aangenomen beginsel dat mensen op 

een louter rationele basis keuzes maken en beslissingen nemen en kiest voor een meer 

„behaviouristische‟ aanpak (cf. supra). Hij heeft eveneens een kwantitatieve formule voorgesteld: de 

macht van een personaliteit wordt gemeten aan het aantal personen dat gebonden is of zich materieel 

of moreel gebonden acht door een beslissing van die personaliteit. Problematisch blijft dat de bronnen 

vaak niet de naam van de reëel inspirerende of beslissende persoon vermelden van wie de idee van 

een politieke besluitvorming stamt, maar slechts die van een fictieve auteur in wiens naam theoretisch 

besloten wordt (cf. supra: juridische en intellectuele auteur). 

Om de reële creatieve rol van centrale figuren te bepalen zoekt men verslagboeken en 

correspondenties en niet de handtekening onderaan een nieuwe wettekst. Men mag er immers van 

uitgaan dat de meeste beslissingen van toppolitici voorbereid en zelfs tot in de details uitgewerkt 

werden door topmedewerkers. Maar het blijft een risico dit als een vaststaand patroon te beschouwen. 



Een cruciale vraag is deze of het individu in essentie een gedetermineerd wezen is of een vrije vogel? 

De meningen van wetenschapslui lopen uiteen. In de romantiek, bij Carlyle, lag het accent op het 

impulsief handelend individu en op heldenfiguren die aan alle wetten ontsnapten. De positivisten 

vergeleken het individuele menselijke gedrag met fenomenen uit de natuurwetenschappen, 

analyseerbaar en voorspelbaar. Bij Marx staan we voor het wetmatig determinisme van de mens door 

de economische context. Henri Pirenne wees op de afwisseling in de economische geschiedenis 

tussen periodes van vrijheid en tijden van strenge reglementering. Hij zag deze pendelbeweging 

echter niet als een wetmatigheid maar als een feitelijkheid. 

De discussie over vrijheid en determinisme is nog steeds niet ten einde. De erfgenamen van het 19
de

-

eeuwse historisme menen dat de geschiedenis een eenmalig proces is, continu en irreversibel. Ze 

menen dat enkel het unieke reëel is. Een historisch gebeuren, zoals een oorlog, is zo complex en zo 

samengesteld uit specifieke, unieke elementen, dat het zich nooit tweemaal op identieke wijze en in 

identieke orde kan voordoen. Deze methode is ideografisch, gericht op het bijzondere en 

individualiserend. Ze hanteert nadrukkelijk de notie toeval. 

Daartegenover staan de erfgenamen van het marxisme en de structuralisten die het toeval 

beschouwen als iets subjectiefs en relatiefs, als datgene waarvan de causaliteit ons toevallig en 

voorlopig ontsnapt. Ze wijzen er ook op dat de mens gedetermineerd is, en dat zijn handelen dus in 

zekere mate wetmatig is, zelfs voorspelbaar. De methode is hier nomothetisch en generaliserend. De 

overkoepelende-wettenthesis van een Hempel (cf. supra) is weliswaar in de praktijk vaak 

onhoudbaar. Een stelling als „mensen willen hun job niet verliezen en zijn dus bereid tot…‟ blijkt in 

de praktijk niet te werken: er zijn honderd motieven te bedenken waarom personen van job willen 

veranderen. Toch menen historici dat de studie van economische en demografische crisissen in het 

Europa van Middeleeuwen en Ancien Régime nuttig is voor de analyse van analoge problemen in de 

actuele ontwikkelingslanden, en zelfs remedies aan de hand kan doen voor de grote ecologische en 

economische problemen waarmee de geglobaliseerde wereld geconfronteerd wordt. 

3. DE GESCHIEDENIS:  

NUTTIG EN NODIG? 
 

 

3.1. Manipulatie van het verleden 
 

3.1.1. De geschiedenis gemanipuleerd: Clio als prostituee 

 

Alle culturen en volkeren vertonen een fundamentele behoefte om een verhaal over zichzelf te 

schrijven. Dit begaan zijn met het eigen verleden lijkt een wezenskenmerk van zowat alle menselijke 

culturen te zijn en in vele culturen zijn dan ook specifieke individuen of groepen belast geworden met 

het bewaren en doorgeven van dit verleden. In onze moderne westerse samenleving waarbinnen 

kennis een professioneel doorgegeven en via allerlei (academische) en andere instellingen bewaard 

collectief goed is, is het doorgeven van historische kennis gaandeweg een zaak van professioneel 

gevormde historici geworden. Toch is de toegang tot het verleden en tot de meeste bronnen „vrij‟ en 

behoort het tot de mogelijkheden van eenieder om zich met het verleden in te laten. Naast 



professioneel gevormde historici, zijn vele amateur-historici en archeologen aan het werk, die mee de 

maatschappelijke verantwoording dragen om op het bewaren van het verleden en van de uit dit 

verleden stammende getuigenissen toe te zien. Ook om de discussie over dat verleden in leven te 

houden: de geschiedenis behoort aan iedereen toe en is een gedeeld patrimonium van de mensheid. 

Want zowat alle historici van elke generatie, of het nu om professionelen gaat of om amateurs, 

weerspiegelen in hun beeldvorming over het verleden de karakteristieke interesse van hun eigen tijd 

en groep. In de Oudheid en de Vroege Middeleeuwen gaven adel en clerus de toon aan in de 

maatschappij. Dit resulteerde in de historische werken in een bovenmatig beklemtonen van militaire 

en genealogische feiten enerzijds, en van kerk- en godsdienstgeschiedenis anderzijds. In de Late 

Middeleeuwen kwam gaandeweg de burgerij aan bod, het eerst en het vroegst in sterk verstedelijkte 

gebieden, maar het duurde tot haar definitief politiek mondig worden in de 19
de

 eeuw vooraleer we 

van een burgerlijke geschiedschrijving kunnen gewagen. Omdat die emancipatie zich binnen 

nationale staten voltrok, meestal in het kader van jonge parlementaire instellingen, krijgen we in de 

19
de

 eeuw een plejade van politieke en parlementaire geschiedenissen. Ook de rol van de grote 

politieke leiders wordt in deze eeuw dik in de verf gezet. De tegenspeler van de liberale burgerij was 

de opkomende klasse van het arbeidersproletariaat, dat mede onder invloed van Marx en andere 

ideologen, ook bij burgerlijke historici onder de schijnwerper kwam en grote belangstelling deed 

ontstaan voor de sociale en economische verschijnselen. Men kreeg oog voor de rol van de naamloze 

massa en de onzichtbare determinanten van de economie en van de samenleving. 

Niet alleen kiest elke eeuw andere sectoren, in elke sector wordt ook telkens een nieuw beeld 

gecreëerd, vooreerst omdat men nieuwe bronnen aanboort, maar ook gewoonweg omdat men 

dezelfde bronnen met nieuwe ogen bestudeert. Door die wisselende keuzes en belangstellingen 

verschuiven ook permanent de criteria voor het bewaren van bronnen (cf. supra, deel I).  

 

Het politieke gebruik en misbruik van de geschiedschrijving kreeg forse kritiek. In 1931 velde de 

Franse literator Paul Valéry in zijn „Regards sur le monde actuel‟ een vernietigend oordeel over de 

vele vormen van prostitutie waartoe historici zich leenden: “L‟histoire est le produit le plus 

dangereux que la chimie de l‟intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il 

enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieil-les 

plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la 

persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L‟histoire justifie ce que 

l‟on veut. Elle n‟enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout ”. 

Deze kritiek is natuurlijk tijdgebonden en in verband te brengen met de waanzin waarin WO I de 

westerse beschaving leek gestort te hebben en met de fundamentele crisis over het geloof in de 

vroegere zekerheden die daarmee gepaard ging. Valéry staat in zijn kritiek niet alleen: ook Spengler 

en Huizinga lieten zich horen (cf. supra). In 1935 formuleerde Huizinga een analoge klacht, in zijn 

„Schaduwen van morgen‟, tegelijk ook een profetische waarschuwing voor het brutale misbruik dat 

van pseudo-historische argumentatie gemaakt zal worden in Nazi-Duitsland, in Stalins Sovjet-Unie, 

en later bij de pseudo-historici de negationisten vanaf de jaren 1980 die de holocaust en Hitlers 

betrokkenheid ontkennen, om een nazistisch verleden en neonazistisch heden te verdedigen. 

Er zit in Valéry‟s kritiek echter een tweede dimensie, namelijk die van de ontgoochelde intellectueel 

over de geringe bruikbaarheid van de geschiedwetenschap. Valéry‟s kritiek is grotendeels een gevolg 

van het falen van het 19
de

-eeuws positivisme, dat het menselijk handelen in de patronen van al te 



voorbarige wetten heeft willen persen, en van het historisme en de „histoire événementielle‟ die alleen 

maar eenmalige feiten wilden begrijpen zonder samenhang of verklaring en derhalve ook 

allesbehalve „nuttig‟ bleken. Paul Valéry, Albert Camus en anderen waren ontgoocheld omdat ze van 

de geschiedenis meer verwachtten, meer bepaald dat ze operationeel zou zijn en het mechanisme van 

het menselijk handelen zou verklaren. Er zijn weinig vergelijkbare gevallen bekend, aldus de Franse 

historicus Gérard Noiriel die in 1996 een aparte studie besteedde aan de „crisis‟ waarin de 

geschiedenis zich zou bevinden, van een vakgebied waarvan de beoefenaars zichzelf met enige 

regelmaat als verkerend in crisis bestempelen, terwijl het maatschappelijk aanzien van het vak even 

groot blijft, of zelfs nog toeneemt. Dit laatste is dan te meten aan zowel oplagecijfers van publicaties, 

media-aanwezigheid en belangstelling, maar ook aan het hernieuwde belang dat in vele andere 

sociale en humane wetenschappen aan de „historische dimensie‟ van het eigen onderzoeksdomein 

wordt besteed. 

Het is begrijpelijk dat historici zich lieten verleiden om morele lessen te trekken uit het verleden en 

om hun tijdgenoten „voorbeelden‟ of voorbeeldige figuren uit het eigen verleden als na te volgen 

exempla voor te houden. Deze functie van de geschiedenis als een spiegel klimt op tot de Romeinen 

en werd, zoals bij Plutarchus en Suetonius, meestal in de vorm gegoten van een biografie over na te 

volgen prototypen. Einhard volgde dit in de 9
de

 eeuw trouw na om Karel de Grote tot model te 

promoveren. Carlyle staat er in 19
de

 eeuw niet ver af met zijn portretten van historische helden. 

Geschiedenis werd ook ingeschakeld om godsdiensten en ideologieën te becommentariëren en goed 

te praten. Politieke en religieuze legitimaties versterkten elkaar bovendien nog, naarmate bepaalde 

godsdiensten, zoals het christendom, staatsgodsdienst werd. Het deconstrueren van dit samengaan, in 

de ontmaskering als falsum van de fameuze „donatio Constantini‟ door Lorenzo Valla in 1440 is dan 

ook meteen een decisieve stap gebleken in de ontwikkeling van een kritische geschiedwetenschap. 

 

De meest ambitieuze compositie van christelijke heilsgeschiedenis was die van Augustinus in de 5
de

 

eeuw. De historie werd onderbouw bij uitstek in de 16
de

-eeuwse polemiek tussen katholieken en 

protestanten. Zelfs bij Toynbee is heil voor West-Europa en overleven van de westerse beschaving 

slechts mogelijk indien Europa trouw blijft aan de christelijke godsdienst. Joden en christenen hebben 

altijd gepoogd hun opvattingen historisch te funderen als zijnde een onderdeel van een zinvol en door 

God gepland en gestuurd proces. Deze christelijke vooruitgangsidee werd overigens in 

geseculariseerde vorm overgenomen door Renaissance en Verlichting, en via Hegel doorgegeven aan 

het marxisme. Ook bij Hegel en Marx is geschiedenis het verhaal van de ononderbroken 

lotsverbetering van de „condition humaine‟. 

Geschiedenis diende in andere contexten evenzeer om een rationalistische maatschappijvisie te 

stutten. Niccolo Machiavelli (1469-1528) verlegde al in 1513 met zijn boek over ‟de vorst‟ het 

zwaartepunt voor het handelen van God naar de cynische renaissance politicus. De meest coherente 

geseculariseerde vooruitgangsvisie werd in 1725 door Giovanni Battista Vico geformuleerd. 

Ook het impact van politieke elites en ridderidealen op de geschiedschrijving is duidelijk. Zoals de 

fictie van de ridderromans als functie had deze middeleeuwse elite te ondersteunen in haar sociale 

statusaanspraken, zo heeft ook de geschiedschrijving deze rol vervuld. In de 13
de

 eeuw staken twee 

edelen uit de Champagne, Geoffroi de Villehardouin en Jean de Joinville, respectievelijk ooggetuigen 

van de 4
de

 kruistocht naar Byzantium in 1204 en van het kruistochtavontuur van de heilige Lodewijk 

IX van Frankrijk, een hart onder de riem van de edelen die in kruistochten hun ideaal waar maakten. 



In de 14
de

 en 15
de

 eeuw creëerden Jean Froissart (1337-1410) en vooral de Bourgondische officiële 

hofgeschiedschrijvers (Georges Chastellain, 1405-1485 of Olivier de la Marche, ca. 1425-1502) voor 

de vorstenhuizen en de edele families een verleden dat hun prominente rol in de samenleving als 

prinsen, diplomaten en raadsheren legitimeerde. 

In bijna alle politieke systemen hebben historici zich geleend tot hand- en spandiensten aan het 

heersend staatsgezag en zijn doctrine. Vooral Romeinen, zoals Caesar en Livius, hebben hun vak 

verheven tot een les in patriottisme. In de 16
de

 eeuw volgde de Florentijnse stedelijke ambtenaar 

Machiavelli dit voorbeeld door het ophemelen van de Italiaanse, in zijn geval Florentijnse stadstaat.  

 

 

Nicollo Machiavelli (1469-1528) 

 

Florentijns ambtenaar, geschiedschrijver en politiek filosoof. In 1498, enkele dagen na de 

publieke executie van de religieuze leider Savonarola, werd deze telg uit een vooraanstaande 

Florentijnse familie secretaris en hoofd  van de tweede kanselarij (verantwoordelijk voor de 

„buitenlandse‟ politiek) van de stad, die zich toen tot Republiek had uitgeroepen. Bij de 

terugkeer van de in de 15
de

 eeuw dominant geworden maar tijdelijk politiek uitgeschakelde 

Medici familie verviel Machiavelli in ongenade. Zeer geleidelijk raakte hij opnieuw in de 

gunst bij Giulio de‟Medici (de latere paus Clemens VII). Machiavelli is sterk onder de indruk 

van de teloorgang van de Italiaanse stadstaten tijdens de turbulente periode die aanvangt met 

de militaire inval van de Franse koning Karel VIII in 1494 en die Italië tot speelbal en inzet 

van de Europese conflicten maakt. Zijn hoofdwerk „Il principe‟ (1513) is een pleidooi, in de 

vorm van een vorstenspiegel, voor een op utilitaire en niet langer op ethische principes 

gevestigde politiek. „Het doel heiligt de middelen‟, tot deze banale one-liner wordt het voor 

zijn tijd complexe en rijke politieke denken van deze grote Florentijn gemakkelijk herleid. 

Meer nog dan zijn „Prins‟, dat ongetwijfeld al bij zijn leven zijn meest bekende werk was, 

ontwikkelde hij zijn politieke denkbeelden in de „Discorsi sopra la prima deca di T. Livio‟ 

(1513-17), een commentaar op de eerste tien boeken van de klassiek Romeinse auteur Titus 

Livius. De geschiedenis van het oude republikeinse Rome wordt hier voorgesteld als een 

stichtend tegenvoorbeeld voor waar het met Italië in zijn tijd naartoe ging en als een leidraad 

voor goed republikeins bestuur. Voor de historicus Machiavelli leert de geschiedenis op een 

nuttige wijze hoe zich best te gedragen in de eigen tijd, hij illustreert dit, samen met zijn 

eerder pessimistische visie op het verloop van de geschiedenis in zijn geschiedenis van de stad 

Firenze, „Istorie Fiorentine‟ in opdracht van Giulio de ‟Medici geschreven in de jaren 1520-

24.  

Lit.: verwijzingen naar de vele edities en commentaren via 

http://plato.stanford.edu/entries/machiavelli/ 

 

 

Ook romantici, zoals Jules Michelet en Thomas B. Macaulay (1800-1859) hemelden de staten waarin 

ze leefden, respectievelijk het 19
de

-eeuwse Frankrijk en Engeland op. Maar ook het pseudo-

objectieve rankeaanse paradigma stond de verheerlijking van de nationale these, zij het op subtielere 



wijze, niet in de weg. Ranke in hoogsteigen persoon gold als verantwoording voor de leidende rol 

van het Lutheraanse Pruisen en van het Pruissisch koningshuis in de Duitstalige ruimte. 

 

  

3.1.2. Geschiedenis en engagement: Clio als bevrijdster 

 

Van zodra de mens zich had ontwikkeld tot een denkend wezen, stelde hij zich vragen over zijn 

herkomst, zijn identiteit en zijn toekomst. Nu eens zocht hij het antwoord in het optreden van een 

opperwezen dat deze drie fasen overspande, dan weer binnen de grenzen van het vrije handelen van 

de mens zelf. De vele, wisselende, antwoorden in deze zoektocht naar essentiële drijfveren en 

verklaringen zijn afhankelijk van de wisselende impact van godsdiensten en ideologieën aan de ene 

kant, van de kritische behoefte aan kennis van de werkelijkheid anderzijds. In een oppervlakkige 

vogelvlucht kunnen we stellen dat een beperkte reeks van opvattingen en stromingen de West-

Europese geschiedschrijving permanent in hun ban hebben of gehad hebben. 

Fundamentele bronnen zijn in essentie de Grieks-Romeinse cultuur, de joodse en christelijke tradities 

en de islamitische beschaving. Alle hebben ze bijgedragen tot de ontwikkeling van een 

gesystematiseerde wetenschappelijke analyse van fenomenen in de natuur en in de mens, tot het 

formuleren van vaktaal, tot het opbouwen van kritische denkwijzen en methodes, vaak vertrekkend 

van het kritisch afwegen van teksten. Alle hebben ze, naast deze zonnige kant, schaduwzijden 

vertoond, door de zon te ontkennen waar ze scheen: het negeren van rationele evidenties, het slaafs 

onderschikken van kennis aan ideologie en dogma, erger nog het vervolgen van de ideologische 

tegenstrevers met ‟heilige oorlogen‟. 

Tijdens de ‟grote‟ Renaissance, vanaf de 14
de

 eeuw in Italië, de 16
de

 eeuw in de rest van Europa, heeft 

de humanistische West-Europese mens, terugblikkend op Athene en Rome, zichzelf voor het 

wetenschappelijk denken en voor het economisch handelen tot navel van de wereld geproclameerd, 

en deze superioriteit ook in vele opzichten waar gemaakt. Het voltrok zich met name door het 

consacreren van het wetenschappelijk model van de universiteit, een der meest originele bijdragen 

van de westerse middeleeuwen aan de universele geschiedenis, als unieke plaats voor het doorgeven 

van kennis. Ook de bewondering voor, en de kennis van de antieken is nooit weg geweest in de 

middeleeuwen, en niet enkel in het christelijke westen. De joodse geleerde Maimonides (1135-1204), 

levend in islamitisch Andalusië en Cairo, introduceerde Aristoteles in de islamwetenschap, en had 

zelf grote invloed op Thomas van Aquino (1224/25-1274). De humanisten hebben selectief geput uit 

de traditie van de antieken en van de drie monotheïstische godsdiensten. Net zoals in het Spaanse 

Toledo van de 12
de

-14
de

 eeuw christelijke, joodse en islamitische vorsers vreedzaam kennis met 

elkaar uitwisselden. Nieuw is dat de humanistische onderzoekers de mens nu gingen analyseren 

vanuit zijn eigen menselijke logica. Dit rationele denken, met de mens als uitgangspunt en als 

einddoel van het onderzoek, bereikte een hoogtepunt in de 18
de

-eeuwse Verlichting. 

De culturele en wetenschappelijke stromingen van de 19
de

 eeuw, zoals de romantiek, het positivisme, 

het marxisme, het historisme, en de vele relativismen en „nouvelles histoires‟ van de 20
ste

 eeuw zijn 

variaties op het thema van het Europees humanisme. Het zou evenwel naïef zijn die hele 

ontwikkeling aan interne Europese componenten toe te schrijven. Talloze ‟westerse‟ technologieën 

zijn geïnspireerd door voorafgaande vernieuwingen in het Verre Oosten, en eens de kolonisatie op 



gang gebracht, zijn vele denkbeelden permanent bijgesteld vanuit de verwondering die het contact 

met andere culturen had uitgelokt.  

De twintigste eeuw heeft niet enkel, in de lijn van de kritiek van Valéry, staaltjes te zien gegeven van 

de dienstbaarheid van de geschiedenis aan politieke constructies en belangengroepen. Bij herhaling is 

historisch inzicht een ankerpunt gebleken in het verzet tegen totalitaire regimes, zowel van links als 

van rechts. Deze eeuw is niet enkel de eeuw van een op systematische en industriële wijze 

georganiseerde ontkenning van de elementaire rechten en waarden van de menselijke persoon, ze 

heeft ook de eerste supranationale instanties (Volkerenbond na WO I, Verenigde Naties na WO II) in 

het leven geroepen. In de marge van deze officiële instanties zijn talrijke burgerbewegingen en 

NGO‟s ontstaan, die ijveren voor individuele rechten en mensenrechten. Vaak hebben historici 

gezorgd voor de intellectuele munitie waarmee deze bewegingen het gevecht aangingen. De in 

Groningen werkzame historicus Antoon De Baets (1955-) heeft een ‟network of concerned 

historians‟ in het leven geroepen, een soort Amnesty International voor historici, in het kader 

waarvan hij ook een databank heeft aangelegd over het vervolgen van historici en over hun optreden 

tegen totalitarisme in de loop van de 20
ste

 eeuw. Voor meer informatie over achtergrond en werking, 

zie: http://www.concernedhistorians.org/. In 2004 hield hij een pleidooi voor een ethisch bewustzijn 

voor historici „Declaration of the responsibilities of present generations towards past generations‟: 

net zoals levende personen beschermd worden onder de bepalingen van de universele verklaring van 

de rechten van de mens (door de VN aanvaard in 1948), zo hebben dode personen recht op respect 

inzake herinnering, getuigenis en geschiedenis. Indien men de huidige wereldbevolking op zowat zes 

miljard kan schatten, dan suggereren demografische extrapolaties dat sinds het verschijnen van de 

menselijke soort ongeveer 106 miljard mensen ooit op de wereld geleefd hebben. Historici dienen in 

deze optiek te waken over de eerbied voor de getuigenissen uit het verleden en de „stemmen‟ van 

overledenen recht doen. Dit betekent uiteraard niet dat een visie op het verleden een moreel 

dwingend karakter zou krijgen, maar wel dat de zoektocht naar de waarheid over dat verleden alle 

kansen moet krijgen en door een zo wetenschappelijk mogelijke historische methode moet 

ondersteund worden. In deze optiek kunnen historici zich niet zomaar onttrekken aan de vraag vanuit 

de samenleving om over omstreden historische kwesties onderzoek te voeren (cf. infra: de discussie 

over het kunnen bereiken van „objectiviteit‟). 

In de recente geschiedenis hebben vele ervaringen van historici geïllustreerd hoe de 

geschiedwetenschap een onderbouw kan bieden voor het vrijwaren van essentiële burgerlijke 

vrijheden en een wapen kan worden in handen van zij die strijden voor het maximaal respecteren van 

mensenrechten. Zowel Henri Pirenne in WO I als Marc Bloch in WO II zijn door de Duitse bezetter 

opgepakt, maar ze bleven in gevangenschap geschiedenis doceren en over de essentie van hun vak 

publiceren. De latere Indiase eerste minister Jawaharlal Nehru (1889-1964) bracht tussen 1921 en 

1945 in totaal negen jaar in Britse gevangenissen door. Hij schreef in briefvorm aan zijn dochter en 

opvolgster Indira Ghandi (1917-1984) ‟Glimpses of World History‟, de eerste wereldgeschiedenis 

vanuit niet-westers perspectief. Ook de ‟paus‟ van de Annales, Fernand Braudel schreef grote stukken 

van zijn magnum opus de ‟Méditerrannée‟ in Duitse krijgsgevangenschap tijdens WO II. De vader 

van de voormalige Zuidafrikaanse president, Govan Mbeki (1910-2001), schreef in gevangenschap 

op Robbeneiland historische werken tijdens zijn 23 jaar durende gevangenschap. In de loop van de 

20
ste

 eeuw is bij herhaling gebleken hoe het beoefenen van geschiedschrijving een belangrijke 

bijdrage is geweest in de ontvoogdingsstrijd van gekoloniseerde volkeren of van onderdrukte 



intellectuelen in het voormalige Oostblok. Historische problemen en situaties dienen daarbij vaak als 

metafoor of denkmantel om over de eigen situatie te schrijven, wat in vele gevallen verboden was. 

Ali Shariati (1933-1977) Iraans historicus en socioloog, en later ideoloog van de Iraanse revolutie, 

verpakte zijn kritiek op het regime van de Sjah in de jaren 70 als een lessenreeks over het Egypte van 

de farao‟s. Toen in juni 2002 het toenmalige hoofd van de geschiedenisafdeling in Teheran, Hashem 

Aghajari (1957-) kritische geluiden liet horen over de moslimgeestelijkheid en zijn leermeester 

Shariati herdacht, leverde dit hem onderwijsverbod, een reeks zweepslagen, jaren opsluiting en een 

doodsstraf op. Internationaal protest heeft de ergste sanctie kunnen voorkomen. In weer andere 

gevallen gaven gereputeerde historici een signaal van weerstand en kritische weerbarstigheid aan de 

buitenwereld. Zo weigerde de bekende Duitse mediëvist Ernst Kantorowicz (1895-1963) van Joodse 

origine, die op tijd aan de nazi‟s was ontsnapt, in 1950 een anticommunistische eed te onderschrijven, 

wat hem in het Amerika van geobsedeerd communistenjager senator Joseph McCarthy (1908-1957) 

zijn job aan de universiteit van Berkeley kostte. De mediëvist en nadien Pools minister van 

Buitenlandse Zaken in de jaren 1997-2000, Bronislaw Geremek (1932-2008), ging in 1982 in 

hongerstaking. Hij was toen actief lid van de vakbond Solidarnosc.  

 

 

Bronislaw Geremek (1932 – 2008) 

 

Als joodse jongen overleefde de latere mediëvist Geremek het ghetto van Warschau. Na de 

oorlog werd hij uit overtuiging en idealisme lid van de Communistische Partij, maar de reactie 

tegen studentenbewegingen en vooral de mislukte Praagse lente van 1968 openden definitief 

zijn ogen voor de sociale en politieke realiteit van het stalinisme. Vanaf 1956 studeerde hij in 

Parijs en behoorde er tot de Annales-groep rond Jacques Le Goff.  De figuur van Marc Bloch 

is voor Geremek een voorbeeld en inspiratiebron. Vanaf 1962 tot 1965 gaf hij leiding aan een 

Pools studiecentrum aan de Sorbonne. Hoogleraar in Warschau vanaf 1965 tot 1980, trad hij 

actief op als raadgever voor de vrije vakbond Solidarnosc en haar leider Lech Walesa. 

Geremek was persoonlijk betrokken bij het afsluiten van de „akkoorden van Gdansk‟ in 1981. 

Toen generaal Jaruzelski het jaar daarop de noodtoestand afkondigde belandde hij voor een 

jaar in de cel. Na de ineenstorting van het communistische regime in zijn land, bekleedde 

Geremek verschillende belangrijke politieke functies In de jaren 1997-2000 was hij minister 

van buitenlandse zaken van Polen en als dusdanig ijverde hij met succes voor de toetreding tot 

de Europese Unie. Vanaf 2004 zetelde hij in de liberale fractie van het Europees parlement. 

Nog in 2007 haalde hij de actualiteit toen hij, in verzet tegen de maatregel van de 

conservatieve Poolse regering Kaczynski weigerde een verklaring te ondertekenen waartoe 

alle Poolse ambtenaren en mandaathouders verplicht waren in verband met hun eventueel 

samenwerken met de communistische politie. Massaal buitenlands protest heeft verhinderd dat 

hij zijn europarlementsmandaat diende in te leveren. 

In zijn onderzoek bestudeerde hij voordien reeds arbeidersorganisaties in de middeleeuwse 

ambachten en processen van marginalisering. Een van zijn belangrijkste boeken draagt de titel 

Le salariat dans l‟artisanat parisien aux XIIIe-XVe siècles : étude sur le marché de la main-

d‟œuvre en Moyen-âge, Paris, 1982²; verder werkte hij voornamelijk over processen van 

marginalisering: Inutiles au monde: truands et misérables dans l‟Europe moderne, 1350-1600, 



Paris, 1980;  Les Marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1990 en Les fils de 

Caïn: l‟image des pauvres et des vagabonds dans la littérature européenne du XVe au XVIIe 

siècle, Paris, 1991. Geremek heeft verschillende hoge onderscheidingen en academische 

eretitels mogen ontvangen. Hij overleed in 2008 in een banaal verkeersongeluk.  

 

Lit.: L‟historien et le politique. Entretiens avec Bronislaw Geremek par Juan Carlos Vidal, 

Paris, 1999, B. Geremek, Marc Bloch, historien et résistant, in : Annales. Economies, sociétés, 

civilisations, 1986 ook via http://www.marcbloch.fr/surmb.html. 

 

 

Vele militanten voor mensenrechten ontlenen hun zekerheden en motivatie aan hun 

wetenschappelijke activiteit als historicus. De Duitser Ludwig Quidde (1858-1941) ontving in 1927 

de Nobelprijs voor de vrede als erkenning van zijn activiteit in de vredesbeweging. In 1894 was hij 

reeds het slachtoffer van broodroof geworden nadat een studie over de Romeinse keizer Caligula „een 

studie over keizerlijke waanzin‟ van zijn hand was verschenen, die net iets te veel allusies bleek te 

bevatten op de Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941). Het leverde hem zelfs een gevangenisstraf op. 

In 1933, bij het aan de macht komen van Hitler, ging ook hij in vrijwillige ballingschap. Iets analoogs 

overkwam de Belgische specialist in Byzantijnse geschiedenis, Henri Grégoire (1881-1964). In 1904-

05 werd hij verplicht tijdelijk het land te verlaten nadat een officiële commissie, waarvan hij 

secretaris was, een kritisch rapport publiek had gemaakt over de activiteiten van Leopold II in Kongo. 

Hij keerde terug in 1909 en was actief in het verzet tijdens WO I. Tijdens de volgende wereldoorlog 

hielp hij Belgische en Franse vluchtelingen aan werk in de gereputeerde ‟New school for Social 

Research‟ in New York. 

In de bij uitstek gevoelige regio van het Nabije Oosten, is historisch onderzoek zelden vrij van 

belangrijke maatschappelijke repercussies. We raakten dit reeds aan bij de bespreking van de 

„archeologie‟ als hulpwetenschap. In 1978, na de voorziene periode van 30 jaar kwamen voordien 

niet toegankelijke, officiële archivalia vrij in Israël, de VS en Groot-Brittannië over het ontstaan, in 

1948, van de joodse staat Israël. Een aantal Israëlische historici, die achteraf onder de benaming „new 

historians‟ bekend zijn geworden hebben dit aangegrepen om kritisch onderzoek over dit 

conflictueuze ontstaansmoment op te zetten. Benny Morris, Ilan Pappé en Avi Shlaim, om de 

bekendste onder deze „new historians‟ te noemen die op zich nooit echt „een school‟ hebben gevormd 

(ze zijn daarvoor te veel in onderlinge scherpe discussies beland) hebben zodoende zeer felle 

polemieken ontketend. Ze doorprikten door hun minutieuze, bijna positivistische analyse „wie es 

gewesen ist‟ van de concrete omstandigheden waarmee de joodse staat ten koste van de Palestijnse 

bewoners gevestigd werd, een aantal stichtingsmythes over Israël. En vooral: ze ondergroeven de 

pose van het in vergelijking met zijn Arabische buren moreel superieure land die Israël graag 

tegenover de buitenwereld aanneemt. In 1998, bij de herdenkingen rond 40 jaar Israël, werden hun 

bevindingen in de media gegooid (televisiereeks T‟Kuma, Hebreeuws voor verrijzenis) wat de hele 

discussie nog deed toenemen. In de gepolariseerde Israëlische samenleving waarbinnen een soort 

Kulturkampf rond het al dan niet religieuze karakter van de joodse staat woedt, bevindt dergelijk 

historisch onderzoek zich in het oog van de storm. Nog in 2000 werd Teddy Katz, na een rechtszaak 

zijn doctorstitel ontnomen met het argument dat zijn bevindingen over het afslachten in mei 1948 in 

Tantura, een Palestijns dorp, van een 200-tal bewoners door een Israëlische brigade, louter op 



mondelinge Palestijnse bronnen was gefundeerd. Ook Ilan Pappé die Katz verdedigde werd met 

verwijdering van de universiteit bedreigd, onder internationaal protest is dit uitgebleven. De „new 

historians‟ ondergroeven met historisch inzicht een stuk valse legitimiteit van de staat Israël, het is 

uit hun optreden duidelijk geworden dat vrede in het Midden-Oosten ook een zaak is van met het 

(recente) verleden in het reine te komen, na dialoog en tegensprekelijk historisch onderzoek. 

 

 

3.2. De wortels van de West-Europese geschiedschrijving, 
een historiografische wandeling III 

 

3.2.1. Religie en staat: in den beginnen waren de grote verhalen 

 

De antieke geschiedschrijving is uiteraard richtinggevend geweest voor het hele verloop van de 

westerse historiografie, niet het minst omdat ze, zeker in de Renaissance als absoluut na te volgen 

voorbeeld verheerlijkt is geworden. Deze beïnvloeding heeft zich vooreerst gemanifesteerd inzake de 

kritische houding tegenover de feiten, die doorgaans eigentijdse feiten waren: vele klassieke auteurs 

schreven als tijdgenoot over wat zich voordeed en in vele gevallen ook als ooggetuige. Terwijl de 

auteurs van de oudste Griekse epossen het onderscheid niet trokken tussen realiteit en verbeelding, 

doet Herodotos (ca.480-ca.425 vóór Christus) dat wel. Hij legt vele samenhangen, in de eerste plaats 

geografisch en etnografisch. Bovendien maakt hij een onderscheid tussen het essentiële en het 

bijkomstige, en speurt hij naar samenhang en dus naar oorzaken. Deze belangstelling voor het 

genetisch verband leidde reeds in de oudheid tot groots opgezette synthesen over heden en verleden, 

respectievelijk door Thucydides (ca.460-400 vóór Christus) en Polybius (2de eeuw vóór Christus). 

Thucydides heeft vorm en benaderingswijze van zijn historisch werk over de Peloponnesische 

oorlogen grotendeels ontleend aan de fictieliteratuur, meer bepaald aan de drama‟s van Euripides, 

enerzijds met zijn psychologische analyse van de historische acteurs, anderzijds door het dialectisch 

werken met contrasterende personages. Zijn tekst is dan ook een oefening in het beheersen van 

verhaallijnen en in de constructie van een overtuigend discours. In zijn inleiding is Thucydides de 

eerste om zich te bekommeren om kritische distantie en methode. Hij zet zo de eerste stappen van een 

lange traditie. Polybius innoveerde zo mogelijk nog nadrukkelijker op vlak van de synthese door een 

schema te bedenken dat in elke beschaving een evolutie onderkent van groei, rijpheid en decadentie. 

Het zal nadien worden hernomen en verfijnd door Machiavelli, Montesquieu en Toynbee (cf. supra).  

De Romeinen zijn bij uitstek de scheppers geweest van een nationalistische geschiedschrijving, 

politiek dienstbaar aan natie en staat. Deze laatste zag overigens steeds nauwgezetter toe op de 

producten van de geschiedschrijvers. Julius Caesar (100-44 vóór Christus) verheerlijkte de militaire 

trefkracht van de Romeinen en zijn eigen talenten als politicus en veldheer in zijn bekend verhaal 

over de veldtochten in Gallië. Zijn opvolger en de eerste feitelijke keizer, Augustus deed het hem na: 

met zijn „res gestae‟ (vanaf het jaar 13 geschreven) geeft hij uitdrukking aan de wil van Rome om de 

toen bekende wereld te veroveren, te beschrijven en inventariseren en zo te beheersen. Sallustius (86-

35 vóór Christus) klaagde, met historische argumenten, in zijn versie van de eigentijdse politieke 

drama‟s rond de samenzweringen van Catilina en in zijn „oorlog tegen Jugurtha‟, het zedenverval aan 

van de Romeinse aristocratie van zijn tijd en de politieke crisis van de Romeinse Republiek. Titus 



Livius (59 vóór Christus-17 na Christus) streelde daarentegen het Romeins chauvinisme met een 

breed fresco van acht eeuwen Romeinse fierheid vanaf de stichting van Rome („ab urbe condita‟). 

Een apart geval is Tacitus (56-120 na Christus) die in de „de origine et situ Germanorum‟ een 

etnografische belangstelling voor de Germanen aan de dag legt, maar vooral in zijn Annalen en 

Histories een psychologisch indringend portret schildert van de eerste eeuw van de keizertijd. De 

door hem stilistisch met grote klasse beschreven individuen – Tacitus komt als vader van de 

genadeloze oneliner in aanmerking - worden cynisch en boosaardig ten tonele gevoerd, gewikt en 

doorgaans te licht bevonden met de oude Romeinse deugden uit de voorbije Republiek als maatstaf. 

En dit alles ondanks het feit dat de auteur met zijn voornemen de geschiedenis „sine ira et studio‟  te 

beschrijven, een claim op „objectieve onpartijdigheid‟ had geformuleerd. 

De joodse en christelijke godsdiensten onderscheiden zich van vele andere door hun nadrukkelijke 

zin voor de historische dimensie, hun bijna obsessionele fixatie op het geschreven woord - bijbel en 

evangelie - en door hun behoefte om het vereerde opperwezen zo dicht mogelijk bij de mens te 

brengen via tussenschakels met menselijke trekken, zoals Jezus Christus. De figuur van Christus is de 

zichtbare ingreep van God in de pelgrimstocht der mensheid, de menselijke geschiedenis is dan ook 

in de visie die door Augustinus reeds in de 5
de

 eeuw werd ontwikkeld in zijn „Civitas Dei‟ (cf. supra) 

een onderdeel van het goddelijke heilsplan. Om het verhaal van de bijbel niet wereldvreemd, doch 

herkenbaar en geloofwaardig te doen lijken, hebben de christelijke geschiedschrijvers, vanaf 

Eusebius van Caesarea (4
de

 eeuw) zich ingespannen om zo veel als mogelijk feiten en personages uit 

het Oude en Nieuwe Testament keurig chronologisch vast te haken aan gebeurtenissen uit de 

Romeinse geschiedenis waarin het christendom zich kwam nestelen.  

De geschiedschrijving is in de christelijke westerse Middeleeuwen een onvoorwaardelijke 

dienstmaagd van de religie geweest. Die dienstbaarheid strekt zich uit tot het ophemelen van door 

God en zijn heiligen geïnspireerde mirakels en leidde tot naïef en kritiekloos verhalen van de meest 

wonderbare fabels. In werkelijkheid verhullen deze ‟naïviteiten‟ enerzijds min of meer perfide sociale 

spelletjes om de goegemeente te overbluffen en te intimideren, anderzijds gesofistikeerde strategieën 

om de christelijke ideologie met alle middelen te ondersteunen. De kritiekloosheid is veelal schijn. 

Vele auteurs weten maar al te best waar het onderscheid ligt tussen waarheid en leugen, maar hechten 

aan kritische controle weinig belang. Een auteur als Flodoard van Reims (893/94-966) bijvoorbeeld 

raadpleegt wel bronnen (klassieke auteurs, heiligenlevens en oorkonden) om zijn geschiedenis van de 

aartsbisschoppelijke zetel van Reims voor de recentere periode te onderbouwen. Hij is daarmee een 

wat late erfgenaam van de Karolingische Renaissance, maar laat toch weer heiligenlevens en 

geschiedenis quasi geruisloos in elkaar overvloeien. Geschiedenis is niet zomaar een reconstructie 

van het verleden om het verleden, maar een narratief instrument om de kerkelijke ambities met alle 

middelen kracht bij te zetten. Vandaar de vele bewuste zwart-wit tekeningen uit de periode. Voor een 

christelijk auteur als Guibert van Nogent (1053/64-1125) auteur van het contemporaine verslag over 

de eerste kruistocht „Gesta Dei per Francos‟ (de daden van God door de Franken volbracht) (ca. 

1108) is bijvoorbeeld Mohammed zo‟n booswicht dat geen enkel kwaad woord over hem te veel is, 

en dat een rationele analyse om diens politiek en religieus optreden te begrijpen een overbodige luxe 

is. Geleidelijk komen toch ook niet religieuze overwegingen en zeer menselijke motivaties het 

verloop van de feiten mee verklaren. Dit wordt onder meer duidelijk in het zogenaamde „dagboek‟ 

bijgehouden door de grafelijke klerk Galbert van Brugge over de opvolgingscrisis in het graafschap 

Vlaanderen die in de jaren 1127-28 door de moordaanslag op graaf Karel de Goede werd op gang 



gebracht. De twijfel slaat toe bij Galbert die in de gruwelijkheid van de feiten veel van zijn 

zekerheden ziet in het gedrang komen en daar ook getuigenis over aflegt. Naast de abdijen en 

kloosters worden ook de kanselarijen, Galbert werkte als kanunnik van Sint-Donatiaan in de 

grafelijke kanselarij, plekken waar het geheugen van de samenleving wordt bijgehouden en de visie 

op de eigen tijd totstandkomt. Een wel zeer geleidelijk proces van laïcisering. 

 

De adel kreeg reeds rond 1200 vanwege Geoffroi de Villehardouin een relaas aangeboden in het 

Frans over de ridderlijke exploten tijdens de Vierde Kruistocht. En ook bij Froissart (1337-1410) 

primeert in zijn kroniek, waarvan hij verschillende versies schrijft om nu eens zijn Franse, dan weer 

Engelse beschermers te behagen, de riddereer als primaire drijfveer. Froissart is het prototype van de 

„grand reporter‟ een ooggetuige van het society gebeuren aan het hof, dat als richtinggevend voor het 

historisch verloop wordt voorgesteld. In de late middeleeuwen komt geleidelijk ook door het gebruik 

van de volkstalen, een nieuw stedelijke publiek als producent en consument van geschiedenis op het 

voorplan. Uiteraard waren de bij uitstek verstedelijkte gebieden, Noord- en Midden-Italië en de 

Zuidelijke Nederlanden, voor deze ontwikkeling toonaangevend. In Italië worden de officiële 

stadsgeschiedenissen ook nog aangevuld door een rijke traditie van familiale geschiedenissen 

„ricordanze‟ (letterlijk: herinneringen) waarin, vormelijk geïnspireerd door de commerciële 

boekhouding, de persoonlijke familiale ervaringen doorheen de tijd als een vorm van afwegen van 

baten en lasten werden voorgesteld. Vele auteurs van dergelijke ricordanze waren immers ook 

succesvolle ondernemers of bankiers. Ze leggen een anders omgaan met de tijd en de ruimte bloot, 

dat in de renaissance gemeengoed zal worden. De stedelijke burgerij in de Nederlanden kreeg pas 

rond 1300 dankzij de rondom Brugge en Damme en aan het Hollandse hof actieve Jacob Maerlant 

(ca. 1230-ca.1300) een wereldgeschiedenis „Spiegel historiael‟ in het Nederlands aangeboden. Het 

werk werd later voortgezet door de Antwerpse stadsklerk Jan van Boendale (ca. 1280- ca. 1360) die 

met zijn „Brabantse Yeesten‟ een rijke traditie van Brabantse kronieken een belangrijke opstart gaf. 

 

De joodse wetenschap en geschiedschrijving heeft in de Middeleeuwen gebloeid in West-Europa en 

invloed uitgeoefend buiten het eigen milieu. De vermelde Maimonides is een beroemd voorbeeld. De 

islam was toen een even volwaardige cultuur, en fungeerde bovendien via de multiculturele contacten 

in middeleeuws Spanje als doorgeefluik van antieke, maar ook van oosterse wetenschap. Het werk 

van Ibn Chaldoen (1332-1406), invloedrijk islamgeleerde uit de 14
de

-eeuw, was even befaamd in het 

Westen via Mozarabisch Spanje. Zijn werk, een historiografisch hoogtepunt in de lijn van Polybius, 

zag de geschiedenis als een cyclisch proces van beschavingen gedomineerd door klimaat en 

geografie.  

De inbreng van het goddelijke wordt fel ingeperkt: succes en verval van beschavingen is grotendeels 

mensenwerk. Ook in het Westen is aan het einde van de middeleeuwen stilaan ruimte gekomen voor 

andere dan religieuze motieven om de gang der zaken te verklaren. De officiële historiografen van 

het Bourgondische hof, de reeds vermelde Georges Chastellain en Olivier de la Marche hebben een 

sterk beeld van de hofcultuur nagelaten, dat op generaties na hen komende historici, onder meer op 

Johan Huizinga, een zeer sterke indruk heeft nagelaten. Het laat het beeld achter van een samenleving 

waarin het vormelijke en het demonstreren van uiterlijke status schijnbaar alles domineerde. Een 

navolger van deze broodschrijvers die een officiële opdracht hadden van de hertogen om via een 

verslag van hun grootsheid en rijkdom ook hun politieke ambities te ondersteunen, de diplomaat 



Philippe de Commynes (ca. 1447-1511), telg uit een geslacht van Vlaamse ambtenaren van adellijke 

origine, doorprikt deze schone schijn in zijn „Mémoires‟. Hij schetst daarin een intrigerend portret 

van politieke intriges en psychologische confrontaties aan de hoven van Bourgondië, Frankrijk en 

van de grote Italiaanse stadstaten Firenze, Milaan en Venetië.  

 

 

Philippe de Commynes (1445-1511) 

 

Telg uit een Vlaamse adellijke familie (de familie van Komen), werd Philippe de Commynes 

lid van het hofpersoneel van de Bourgondische hertogszoon Karel, en later na diens 

troonbestijging van hertog Karel de Stoute. Vanuit zijn bevoorrechte positie als vorstelijk 

raadgever maakte de Commynes van op de eerste rij het politieke gebeuren mee. In 1472 

pleegde hij verraad door ook letterlijk in de stad Péronne over te lopen naar het kamp van de 

erfvijand van Bourgondië, de Franse koning Lodewijk XI, in wiens entourage hij een erg 

gelijkaardige functie vervulde. De Commynes is derhalve in zijn „Mémoires‟ een eersterangs 

getuige voor het politieke machtsspel op hoog niveau. Zijn beschouwingen maken van hem 

een volwaardige noordelijke tegenhanger van de Italiaanse politieke denker en historiograaf, 

zijn tijdgenoot Machiavelli. De Commynes bleef in Franse koninklijke dienst (onder Karel 

VIII en Lodewijk XII) en vervulde ook voor deze vorsten een reeks belangrijke diplomatieke 

opdrachten, die hem onder meer in enkele grote Italiaanse stadstaten zoals Venetië, Firenze, 

Milaan, Ferrara bracht. Commynes heeft, net als Machiavelli, met veel aandacht voor 

persoonlijke en psychologische elementen, het politieke spel van binnenuit beschreven, met 

oog voor het als ideaal na te streven evenwicht „la bilanza‟ verkregen door wederzijdse 

afschrikking en juist ingeschat eigenbelang. Zijn „Mémoires‟ die ook een opmerkelijk ego-

document zijn, behoren tot de eerste echte politieke geschriften en zijn een keerpunt in de 

middeleeuwse historiografie. 

Lit.: J. Blanchard, Commynes l‟Européen. L‟invention du politique, Genève, 1996; J. 

Blanchard, Philippe de Commynes, Paris, 2006;  Philippe de Commynes, Mémoires (ed. J. 

Blanchard), 2 delen, Genève, 2007; J. Blanchard, Droit, écriture : construction de la 

souveraineté. Actes du colloque international sur Philippe de Commynes 

(Orléans, 17-18 mars 2011), Genève, Droz (in druk, verwacht 2011).     

 

 

3.2.2. De mens centraal in Renaissance en Verlichting 

 

De renaissance startte in Italië al in de 14
de

 eeuw, in de rest van Europa pas echt in de 16
de

 eeuw. De 

kern is niet de terugkeer naar de antieke cultuur, want dat vond ook plaats in de vorige renaissances, 

de Karolingische van de 9
de

eeuw en die van de 12
de

 eeuw, al was de ontlening nu grondiger en van 

blijvende aard. Het verschil met de vorige renaissances is dat thans twee nieuwe factoren 

meespeelden: het loskomen van de enge nationale en Europese horizont (gevolg van de kolonisatie), 

en het loskomen van een monopoliserende ideologie en kerk (gevolg van de reformatie). 



Dit leidde tot enkele op het eerste gezicht paradoxale situaties. Een eerste paradox is dat de 

geschiedschrijving zich op het moment dat ze zich voor het eerst sinds eeuwen emancipeerde van de 

éne zaligmakende katholieke kerk, ze tezelfdertijd nooit meer dan in de 16
de

 eeuw in dienst heeft 

gestaan van de verdediging van de godsdienst, maar dan wel nu van twee elkaar bestrijdende 

stromingen, de katholieke en de protestantse. De eeuw van hervorming en contrareformatie heeft 

inderdaad een rijke apologetische literatuur verwekt. In protestantse kring nam Matthias Flacius 

Illyricus (1520-1575) de leiding van een Historia ecclesiastica (1559-1574). Het was een uitdaging 

voor de historische basis van de Roomse kerk, die niet als rechtmatige erfgenaam van de christelijke 

gemeenschap van de eerste eeuw werd beschouwd. De katholieke reactie kwam er met Cesar 

Baronius (1538-1607) wiens Annales Ecclesiastici (1588-1607) even partijdig is, maar nu in de lijn 

van het Concilie van Trente. Een tweede paradox is dat de felheid van dit ideologisch duel sterk heeft 

bijgedragen tot een kritischer aanpak van de historiografie. Om de argumenten van de tegenpartij, die 

steunden op kwetsbare bronnen, te ontzenuwen werden alle pijlen van de bronnenkritiek en 

hyperkritiek losgelaten op de bronnen van de andere. De protestantse critici van het vaak naïeve 

middeleeuwse geloof en de uitgedaagde katholieke verdedigers van de roomse orthodoxie, hadden 

een beroemd voorganger. Reeds in 1440 had de Italiaanse humanist Lorenzo Valla (1406/07-1457) de 

zogenoemde „Donatio Constantini‟ (letterlijk: de schenking van Constantijn, een falsum uit de 

Karolingische periode) waarin de laat Romeinse keizer Constantijn (4
de

 eeuw) aan de toenmalige 

paus Silvester een belangrijk deel van de keizerlijke bezittingen zou hebben geschonken, sterk in 

twijfel getrokken en als vervalsing ontmaskerd. Valla deed dit op basis van een filologische analyse 

en een kritiek die van de principes van de retorica, de logische opbouw van een betoog, vertrok. 

 

 

Lorenzo Valla (1406/07-1457) 

 

Italiaans humanist en door de renaissance gekenmerkt filoloog. Werd hoogleraar retoriek in 

Pavia, doceerde vervolgens in Firenze en Milaan, alvorens vanaf 1435 secretaris te worden 

van koning Alfons V van Aragon en Sicilië en later ook van Napels. Alfons beschermde Valla 

bij herhaling onder meer in zijn herhaalde conflicten met de paus en de inquisitie. Aan het 

einde van zijn carrière, vanaf 1447, zal Valla het wel kunnen vinden met de minder 

traditioneel denkende paus Nikolaas V. Dit leverde hem alsnog een aanstelling als secretaris in 

de curie op. In verschillende werken heeft de humanist Valla (die door latere humanisten en 

hervormers als Erasmus en Luther hoog werd ingeschat en als een voorloper beschouwd, 

onder meer omdat hij pleit voor een meer filologische aanpak van onder meer de 

Bijbelteksten) op een wel heel kritische wijze de rekening gemaakt van de traditionele 

scholastiek en van het klassieke middeleeuwse juridische denken, zoals dat in zijn tijd nog 

toonaangevend was in de Italiaanse universiteiten.  

Voor het nageslacht is de querulant Valla natuurlijk bekend gebleven als auteur van het in 

1440 geschreven De falso credita et ementita Constantini donatione. Daarin ondergraaft hij de 

territoriale aanspraken van de paus (op dat moment in open conflict met Valla‟s broodheer 

Alfons V) op de pauselijke staat in Centraal-Italië door te bewijzen, aan de hand van 

retorische en inhoudelijke argumenten dat de schenking van deze gebieden door keizer 

Constantijn aan het einde van de 4
de

 eeuw een door de pauselijke kanselarij vervaardigd 



falsum was. Valla was niet de eerste die dit beweerde, Nikolaus van Kues was hem 

voorgegaan, maar de impact van Valla was zo decisief dat Rome de publicatie van zijn tekst 

met alle middelen heeft tegengewerkt. Het heeft niet mogen baten. Valla kwam op het politiek 

gunstige moment en een kleine eeuw later hebben de protestanten voor het blijvend succes van 

zijn tekst gezorgd. De verdienste ervan ligt evenwel blijvend op het methodologische vlak, na 

Valla zou de lectuur van teksten nooit meer dezelfde zijn. Als dusdanig wordt hij door 

hedendaagse discoursanalysten (cf. supra) als Ginzburg of hermeneutici als Ricoeur als een 

belangrijk voorloper beschouwd en gehuldigd. 

 

Lit.: L. Valla, Om de waarheid en het recht. Bloemlezing uit de humanistische geschriften 

(vertaald, ingeleid door Marc van der Poel), Groningen, Historische Uitgeverij, 2007. 

 

 

Valla zette met zijn kritiek op de Donatio de deur open voor een verdere ontwikkeling van de 

bronnenkritiek: aanvankelijk verklaarde men, net als Valla, met historische motieven bepaalde 

oorkonden vals, in de loop van de 17
de

 eeuw zullen erudieten bronnen niet enkel meer op basis van de 

inhoud, maar tevens op grond van de vorm vals verklaren. Een grote rol speelden daarbij de 

bollandisten (in Brussel gestationeerde jezuïeten), die in hun Acta Sanctorum, vanaf 1643, de 

hagiografische bronnen uiterst kritisch beginnen uit te geven. In de Congregatie van de mauristen 

(Parijs, benedictijnenabdij van Saint-Germain- des-Prés) publiceerde Dom Jean Mabillon (1632-

1707, cf. supra kadertekst) zijn De re diplomatica in 1681, dat voor eeuwen lang de kritische regels 

vastlegde van de historische hulpwetenschappen. Het magister dixit was definitief van de troon 

gestoten door een rationele historische kritiek. 

De verlichting van de 18
de

 eeuw heeft nog een ‟moderne‟ dimensie aan de geschiedschrijving 

toegevoegd, namelijk het kosmopolitisme. De historicus moet het Europacentrisme verlaten en 

Europa in samenhang met de rest van de wereld bestuderen. Het christelijke Westen is niet meer het 

centrum van de wereld. De Indische, Amerikaanse en Chinese beschavingen waren vaak superieur 

aan de Europese volgens Voltaire (pseudoniem van François-Marie Arouet, 1694-1778) in zijn Essai 

sur les moeurs et l‟esprit des nations, uit 1756. Het begrip „beschaving‟ is de historische entiteit bij 

uitstek en de latere cultuurgeschiedenis van de 19de-20ste eeuw (Jacob Burckhardt, Johan Huizinga) 

gaat hier op terug. Het kosmopolitisme van de Verlichting is duidelijk schatplichtig aan de 

ontdekkingstochten. De kolonisatie van de Portugezen bracht reeds in de 15
de

 eeuw Afrika dichter bij 

Europa, die van Spanje, Engeland en de anderen bracht in de 16
de

 eeuw nieuwe of hernieuwde 

kennismaking met Amerika en Azië. De nieuwe confrontatie leidde in de Verlichting tot een 

optimistisch geloof in de positieve creativiteit van het individu, en tot het vervangen van de 

christelijke voorzienigheid als determinerende factor door de rede en de natuurwetten. Deze 

vooruitgangsidee werd het best vertolkt door Vico, Scienza nuova (1725). Ze neemt de vorm aan van 

een cyclische beweging waarbij alle culturen drie fasen doorlopen: de theocratische, de heroïsche en 

de rationele. Montesquieu (Charles Louis de Secondat, baron van Montesquieu, 1689-1755) herneemt 

in zijn analyse van de beschavingen in de wereld de meer pessimistische cyclus-theorie van Polybius 

met zijn Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains (1734). Hij 

bewondert de opgang van de Romeinse beschaving, maar realiseert zich tevens de kwetsbaarheid 

ervan. Deze idee zal worden hernomen door Edward Gibbon (cf. supra) in 1776-88. Gibbon verklaart 



de val van Rome als het resultaat van een botsing van twee beschavingen, Rome en het christendom, 

waarbij het christendom, in samenwerking met de heidense „barbaren‟, de Romeinse beschaving 

heeft ondermijnd. De idee van een onafwendbare achteruitgang zal de historici nooit meer loslaten en 

uitdrukking vinden bij cultuurpessimisten als Spengler en Toynbee in de 20
ste

 eeuw en met Samuel 

Huntingtons „Clash of civilisations‟ uit 1996 zelfs een hedendaagse remake beleven. 

 

 

3.2.3. De 19
de

 en 20
ste

 eeuw: vaktechniek, 

professionalisering en atomisering 

 

De grote ideologieën die de 19
de

-eeuwse westerse samenleving beheersten, christendom, liberalisme 

en socialisme, en hun vele varianten, hebben niet enkel ontstaan gegeven aan politieke partijen, maar 

ook aan een specifieke wetenschapsbeoefening met uiteenlopende finaliteit en methodes. De 

christelijke historiografie zette, meer geraffineerd en minder defensief, de apologetische lijn van de 

Middeleeuwen en Renaissance verder. Liberale en socialistische historici eisten aandacht op voor 

groepen in de samenleving die voorheen onderbelicht bleven, respectievelijk de stedelijke burgerij 

(de derde stand uit het Ancien Régime) en de volksklasse. De hele geschiedenis werd herbekeken 

door de bril van de belangen van deze groepen, en met een eigen, vernieuwde methodologie: 

personalisme en positivisme bij de liberalen, dialectiek bij de socialisten. In de praktijk hebben de 

meeste historici zich grotendeels onafhankelijk (‟neutraal‟) opgesteld, maar wel leentjebuur gespeeld 

bij de voornoemde stromingen qua inhoud en/of methodiek. 

 

De liberale geschiedschrijving heeft zich vooral thuis gevoeld binnen de bredere stroming van de 

romantiek, die zelf een reactie was op de overdosering aan rationalisme en universalisme in de 

verlichting. Het accent ligt, uit pure reactie, op nationalisme en irrationalisme. De schakel tussen 

Aufklärung-verlichting en romantiek was Johann Gottfried (von) Herder (1744-1803), zelf een 

verlicht kosmopoliet. Uit zijn Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit uit 1784-91 

groeide het romantisch concept dat de ontwikkeling van elk volk wordt gedomineerd door het alles 

verklarende begrip van de volksgeest (Volksgeist), een soort genie dat verschillend is bij elke natie, 

een conglomeraat van culturele, politieke, economische en godsdienstige elementen. De tweede 

factor, de rol van gevoelens en affecties in het handelen van historische figuren, leidde tot de 

personalistische invalshoek van de biografie van dominante figuren en tot het onderkennen van de rol 

van ‟helden‟. Deze tendens komt het scherpst tot uiting bij de Schotse romanticus Thomas Carlyle 

(cf. supra), die in zijn „On Heroes…‟ uit 1841 zijn verering voor de fundamentele rol van het individu 

als motor van de historische evolutie onderstreept. Zijn Frederick the Great (1858) is één lofzang op 

de notie macht van de leider. Pure liberale geschiedschrijving diende dan weer om de Franse 

Revolutie, hoogtepunt van liberale actie, te verheerlijken, zoals Jules Michelet, die in zijn Histoire de 

France (cf. supra, kadertekst) een geëngageerde, gloedvolle schildering geeft van de inname van de 

Bastille in 1789 door de anonieme massa, een vleesgeworden Volksziel. 

 

De Berlijnse hoogleraar Leopold von Ranke (1795-1886) is eigenlijk grondlegger van de 

positivistische, erudiete historiografie, zoals opklinkt uit zijn formule „Was nicht in den Akten, hat 



nicht gelebt‟, en uit zijn streven naar kennis van het verleden wie es eigentlich gewesen ist. De 

kritische instelling die hij beweert na te streven in zijn Die Römischen Päpste in den letzten 4 

Jahrhunderten (1834-36) kan nochtans zijn fel liberaal antiklerikalisme niet verbergen (cf. supra, 

kadertekst). Ranke verheerlijkte de staat en dienstbaarheid aan de staat, de Pruissische lutheraanse 

staat was een voorlopig eindpunt van de geschiedenis, waarin het technische bronnenkritische 

element door de school van Ranke naar een eerste hoogtepunt werd gevoerd. De in seminarieverband 

aangeleerde bronnenkritiek zou voor generaties het model van universitair geschiedenisonderricht 

zijn. De romantiek beheerste de eerste helft van de 19
de

 eeuw, in de tweede helft veroverde het 

positivisme steeds nadrukkelijker de eerste plaats als dominerend paradigma. 

Tussen 1830 en 1842 publiceerde Auguste Comte (1798-1857) zijn „Cours de philosophie positive‟. 

Zijn conclusie dat de culturen bepaald worden door sociologische wetten, beheerste het 

wetenschappelijk denken van de tweede helft van de 19
de

 eeuw. De sociologie was voor Comte het 

sluitstuk van een proces van steeds complexer wordende wetenschappelijke ontwikkeling. Sindsdien 

draait een goed deel van de discussie onder historici over de vraag: is de mens in essentie een vrije 

vogel of is hij gedetermineerd door een aantal mechanisch werkende krachten of wetten? Voor 

christelijke historici is de vrije wil een essentieel verklaringselement. Voor Comte is dat een fictie. 

Het positivisme hield vast aan het determinisme: biologisch determinisme bij Darwin, economisch bij 

Marx, psychologisch bij Wilhelm Wundt (1832-1920). Het bracht een optimistisch geloof in de 

verklaarbaarheid van het menselijk handelen, en in wetmatigheden in de geschiedenis, vergelijkbaar 

met de biologische wetten. In deze logica werkte ook Hippolyte Taine (1828-1893).  

 

 

Hippolyte Taine (1828-1893) 

 

Oorspronkelijk een cultuur- en literatuurfilosoof - lesgever in de Ecole des Beaux-Arts en in 

de militaire academie van Saint-Cyr maar ook in Oxford, lid van de Académie française vanaf 

1878 - die door de Franse nederlaag tegen Duitsland in 1870 en de in zijn ogen verderfelijke 

episode van de commune van Parijs in 1871 dermate grondig was geschokt, dat hij op zoek 

ging naar de historische verklaringen voor deze in zijn ogen  „rampen‟. Hij ontwikkelde zijn 

denkbeelden in het bijzonder knap en overtuigend geschreven, zij het gekenmerkt door een 

wel zeer eenzijdige lectuur van de bronnen, zesdelig werk Les origines de la France 

contemporaine (1875-93). Voor de positivist Taine is elke historische figuur gedomineerd 

door de elementen ras, milieu (geografische factoren) en moment (historische 

omstandigheden). De geschiedenis laat zich in de opvattingen van Taine als een positieve 

wetenschap zoals de geneeskunde benaderen. In zijn pessimistische visie - een bekende 

uitspraak van Taine luidt „Quel cimetière que l‟histoire‟ - klinken vaak omschrijvingen van 

historische situaties als betrof het ziektebeelden door. De ontsporingen van de Revolutie van 

1789 en van de daaropvolgende jaren schreef hij toe aan een mateloos abstract en 

centraliserend denken en derhalve aan het niet rekening houden met het geleidelijk groeien 

van instellingen en gewoontes. Taine poseerde als de anti-Michelet, het volk was voor hem 

niet de held, de revolutie (van 1789) geen moment van openbaring, maar een zorgwekkend 

symptoom van maatschappelijke ziekte. Met Taine kreeg antirevolutionair rechts in Frankrijk 

een geseculariseerde geschiedenisvisie. Hij heeft dan ook een grote invloed uitgeoefend op 



Charles Maurras en op de rechtse beweging van de Action française, een royalistische 

beweging, ontstaan in de context van de zaak Dreyfus aan het einde van de 19
de

 eeuw, later 

aanhanger van de Vichy regering tijdens de bezetting. 

Lit.: J.-Th. Nordmann,  Taine et la critique scientifique, Presses universitaires de 

France, 1992 ; F. Léger, Monsieur Taine, Critérion, Parijs, 1993. 

 

 

Zowel liberale als socialistische historici hebben geput uit de positivistische bron. 

Karl Marx (1818-1883) is schatplichtig aan het positivisme door zijn geloof in wetten, hij beschouwt 

de geschiedenis als zijnde gedetermineerd door de economische infrastructuur, en het optimistisch 

vertrouwen dat de mensheid evolueert naar een betere toekomst.  

Uit dit marxistisch uitgangspunt hebben twee historische stromingen van de 20ste eeuw geput, het 

historisme (of historicisme) en het neo-marxisme. Het historisme meende, met Ranke, dat de 

onderzoeker alle ideologische vooroordelen en waardeoordelen achterwege kon laten, wat meestal 

een illusie is, maar geloofde de facto in het sociaal-economisch determinisme. In die lijn 

accentueerde Karl Lamprecht (1856-1915) de invloed van de economische bewegingen op de sociale 

groepen.  

 

 

Karl Lamprecht (1856-1915) 

 

De in Leipzig docerende Lamprecht stond in het middelpunt van de controverse die bij de 

aanvang van de 20
ste

 eeuw de Duitse historici verdeelde in „Lamprechtianen‟ aanhangers van 

een nomothetische opvatting over de geschiedenis en in neo-kantianen, die een ideografische 

opvatting huldigden. Deze controverse of „Methodenstreit‟ werd ook wel Lamprechtstreit 

genoemd omdat Karl Lamprecht met zijn opvattingen over het bestaan van Kulturzeitalter, een 

geheel van sociaal-psychologische wetmatigheden die een totale geschiedenis toeliet, deze 

radicale opvatting belichaamde. Hij hoopte de geschiedwetenschap te bevrijden uit de impasse 

waarin het positivisme en zijn overdreven aandacht voor een steriele vaktechniek in zijn ogen 

had gevoerd. Lamprecht en het historisme hebben vooral buiten Duitsland een grote invloed 

gehad, onder meer op de wetenschappelijke ontwikkeling in België (via Pirenne, cf. supra 

kadertekst). Gevormd aan de universiteiten van Bonn, Leipzig en München, werd hij in 1885 

hoogleraar in Bonn, na in hetzelfde jaar een eerste belangrijk werk gepubliceerd te hebben: 

Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Lamprecht doceerde vanaf 1890 in Marburg en 

uiteindelijk vanaf 1891 tot aan zijn dood in 1915 in Leipzig. Vanaf 1891 verschenen met enige 

regelmaat de twaalf banden van zijn Deutsche Geschichte, een magnum opus dat in het 

middelpunt van de controverse van de Lamprechtstreit zou terecht komen. Gemarginaliseerd 

in de Duitse academische wereld behield Lamprecht een groot aanzien in het buitenland, hij 

ondersteunde evenwel steeds nadrukkelijker de imperiale machtspolitiek van het tweede 

Duitse keizerrijk. Lamprecht was een der 93 ondertekenaars van de „Aufruf an die Kulturwelt‟ 

waarmee vooraanstaande Duitse intellectuelen de Duitse agressie verantwoordden en 

vergoelijkten en stelling namen tegen de beschuldiging van gruweldaden begaan tijdens de 

opmars door België, met de verwoesting van Leuven en de executies in Dinant als 



internationaal meest bekend „wapenfeiten‟. Hierdoor werd de verdere invloed van Lamprecht 

op de vernieuwingsbeweging van de Annales in de kiem gesmoord. Pas in 1991 zal in Leipzig 

een Karl Lamprechtgenootschap worden opgericht dat bij deze traditie aanknoopt en onder 

meer de beoefening van comparatieve geschiedenis en van wereldgeschiedenis propageert. 

Lit.: R. Chickering, Karl Lamprecht. A German Academic Life, New Jersey 1993; L. Schorn-

Schütte, Karl Lamprecht. Kulturgeschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Politik, 

Göttingen 1994. Voor het Lamprechtgenootschap, zie: http://www.lamprecht-gesellschaft.de/ 

 

 

Onder invloed van Lamprecht introduceerde Pirenne het typische Duitse seminarieonderwijs in Gent 

en kwam hij tot zijn innoverende werken over historische demografie en zijn synthesen over de 

economische geschiedenis van de Middeleeuwen: Histoire économique et sociale du moyen âge 

(1933) en over het ontstaan van de steden. Voor het eerst werd ook het sociaal-economische 

geïntegreerd in de politieke en culturele evolutie van een land. Pirenne was een liberaal, geboren uit 

een familie van ondernemers in Verviers, maar sterk onder invloed van het marxisme. In zijn these 

over het kapitalisme (Les étapes de l‟histoire sociale du capitalisme) uit 1914, verklaart hij de 

economische evolutie door de rol van opeenvolgende generaties van kapitalistische families en van 

hun interne dynamiek. In de meeste Europese landen werd de apolitieke en a-ideologische 

geschiedbeoefening van het historisme beschouwd als neutraal en objectief. In feite ging het uit van 

het onuitgesproken paradigma van de superioriteit van het bestaande politieke systeem en sociale 

bestel, en dat betekende in de context van de late 19
de

 eeuw, het liberale parlementarisme en het 

economisch kapitalisme. In Frankrijk en Duitsland heeft dit ‟neutrale‟ historisme de beide nationale 

staten permanent verheerlijkt. Het historisme was in Duitsland sterk gebonden aan de ideologie van 

het Duitse establishment na de verworven Duitse eenheid van 1870 en is gegroeid uit de beate 

bewondering voor het historisch proces dat leidde tot het geslaagde model van de unitaire Duitse 

staat. Ook Pirennes „Histoire de Belgique‟ (cf. supra) totstandgebracht in de jaren 1900-1932 past in 

diezelfde staatsbevestigende trend.  

Typisch voor het historisme is dat het wetenschap beoefent om het pure weten zelf. Er heerst een 

onblusbare passie voor archeologische exploraties, zoals die van Schliemann in Troje vanaf 1870, 

voor het perfectioneren van het archiefwezen en voor een betere universitaire vorming. Dit blijkt uit 

de oprichting van hogere archiefscholen, de École des Chartes in Parijs (1821) en in Wenen in 1854 

het Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung. Aan de universiteiten wordt het seminarie-

onderwijs gecreëerd, als practica op grond van de bronnen: eerst in Duitsland met Ranke in Berlijn 

(1833); in België door Godefroid Kurth (1847-1916) in Luik, door Pirenne en Fredericq in Gent, door 

Léon Vanderkindere (1842-1906) in Brussel; in Nederland met Petrus Johannes Blok (1855-1929) in 

Groningen en Otto Oppermann (1873-1946) in Utrecht. De aantrekkingskracht die van dit model 

uitging, verbaast misschien vandaag de dag, maar was heel reëel. In 1908 begaf de recentelijk in 

Groningen als opvolger van Blok benoemde Johan Huizinga zich naar Gent om daar bij Pirenne met 

eigen ogen de werking van dergelijke onderwijsvorm in de formule van „cours pratiques‟ te gaan 

aanschouwen. De tweede helft van de 19
de

 eeuw is de glorietijd van de vaktechniek en de 

hulpwetenschappen, het beoefenen van geschiedenis is niet langer een literaire en filosofisch 

geïnspireerde arbeid, maar het resultaat van het aanleren van vaktechniek in academische context: 

hoogleraren en archivarissen zijn voortaan de behoeders van de tempel van Clio. In een intrigerende 



analyse heeft de Leuvense historicus van de geschiedschrijving, Jo Tollebeek, aan de hand van het 

rijke archief van de collega proximus van Pirenne, Paul Fredericq aangetoond hoe de vorming van 

aankomende historici en de constructie van een gemeenschap van geleerden in een provinciestad als 

Gent in zijn werk ging. Zijn als antropologisch gewaarmerkte analyse leert hoe een combinatie van 

een bijna huiselijke sfeer tussen leermeester en leerlingen, maar ook de hiërarchische uitbouw van 

een geheel van sociale netwerken en van sociale praktijken (vieringen en collectieve manifestaties 

allerhande) bijdroegen tot de creatie van een groepsgevoel en een „corporate identity‟ van de 

toenmalige historici.   

Deze institutionalisering van het vakgebied en de professionalisering van de geschiedbeoefening 

mogen evenwel niet verhullen dat na WO I en de kritiek op positivisme en historisme vele nieuwe 

wegen zijn bewandeld. Vaak hebben nieuwe scholen, zoals deze van de Annales (cf. supra) zelf een 

proces van institutionalisering doorgemaakt alvorens op hun beurt tot het establishment te gaan 

behoren. 

De historiografische creativiteit van de 20ste eeuw heeft zich niet beperkt tot de reeds aangestipte 

variaties op de visies van de grote ideologieën. Sinds WO I en nog nadrukkelijker na WO II gonst het 

van New History en Nouvelle Histoire. Het ontspoorde soms in hol snobisme, soms in 

commercialisering via de massamedia. In de betere dagen leidde het tot merkwaardige resultaten, en 

wel op twee vlakken: interesse voor nieuwe ‟territoria‟, en interesse voor nieuwe methodologische 

invalshoeken. 

 

 

Ernst Kantorowicz (1895-1963) 

 

Duits mediëvist van Joods origine, heeft gedurende Wereldoorlog I frontervaring opgedaan en 

is na de oorlog een tijdlang lid van een van de Freikorpsen die de Spartacusbeweging in 

Berlijn onderdrukken. In de turbulente jaren van de Weimarrepubliek behoorde Kantorowicz 

tot de kringen rond de laatromantische en mystieke dichter Stefan George, waarvan meerdere 

leden tijdens de nazi-tijd de rangen van de nazi‟s vervoegden. Kort na zijn promotie werd 

Kantorowicz heel bekend door de studie die hij aan de Duitse keizer Frederik II (1194-1250) 

van Hohenstaufen weidde. Het leverde hem een aanstelling als hoogleraar in Frankfurt op in 

1932, twee jaar nadien werd hij op emeritaat gestuurd wegens zijn joods zijn. Kantorowicz‟ 

„Kaiser Friedrich der Zweite‟ (1927) was een geliefkoosd werk van vooraanstaande nazi‟s 

zoals Himmler, Göring en zelfs Hitler. Kantorowicz die tot voldoende inzicht was gekomen in 

de ware aard van het aan de macht zijnde regime (dat een groot deel van zijn familie zou 

uitroeien) week uit. Eerst voor een korte tijd naar Oxford en bijna onmiddellijk naar Berkeley 

in California, waar hem in 1945 een leerstoel werd aangeboden. Opnieuw diende hij die te 

verlaten, nadat hij in 1951 weigerde de anti-communistische eed in de context van de 

McCarthy-hetze af te leggen. Hij migreert daarop een laatste keer naar het Institute for 

advanced studies in Princeton, waar hij in 1957 zijn meesterwerk „The king‟s two bodies‟ zal 

publiceren. Met dit werk vernieuwt hij heel grondig de studie van het middeleeuws 

koningsschap door aandacht te vragen voor wat hij de „politieke theologie‟ noemt, de manier 

waarop macht gelegitimeerd wordt. In dit werk legt hij een grote affiniteit aan de dag voor 



thema‟s en methodes die ook in de derde Annales-school (met haar nadruk op de studie van 

mentale processen en haar antropologisch geïnspireerde vraagstelling) op de voorgrond staan. 

Lit.: E. Kantorowicz, Œuvres, Paris, 2000 bevat de Franse versie van beide hoofdwerken met 

een originele studie over Kantorowicz van de hand van Annales-historicus A. Bourreau, 

Histoire d‟un historien, Kantorowicz.  

 

 

In het vorige deel gingen we reeds uitgebreid in op de resultaten van deze interdisciplinaire 

bevruchting en op het permanente debat dat de geschiedenis, als zowat alle sociale wetenschappen 

sinds de jaren 70 kenmerkt. Ook de geschiedenis ontsnapte niet aan het verder uit elkaar groeien van 

verschillende richtingen en scholen en dus aan een proces van specialisatie en atomisatie en al 

evenmin aan de postmoderne kritiek. Vele interne discussies hernemen daarbij het oude dispuut dat 

reeds in de dagen van Lamprecht de „Methodenstreit‟ van munitie voorzag: is de geschiedenis nu 

nomothetisch (en dus door wetmatigheid gekenmerkt) of is ze ideografisch? Beperkt historisch 

onderzoek zich tot het welbevallig schrijven van een sterk verhaal, met aandacht voor ethische, 

esthetische en psychologische elementen als drijfveren van de mens en wordt de analyse van de feiten 

ook met de intuïtie, naast de ratio, benaderd? Of speurt de historicus naar structuren en voor 

tijdgenoten vaak onzichtbare onderliggende structurele en conjuncturele realiteiten? Dergelijke 

discussies zijn geen vrijblijvende spielerei.  

 

3.3. Objectiviteit; a noble dream? 
 

Zit het historisch vakwerk in een echte crisis vandaag, in een zenuwinzinking, een gevoel van 

nutteloosheid? De postmoderne twijfels tonen hoe naïef de ‟zekerheden‟ van de 19
de

 en 20
ste

 eeuw 

waren. Het lijkt wel alsof we nooit iets kunnen bewijzen, nooit kunnen veralgemenen of 

synthetiseren. De ene trekt zich in een koppige afwijzing van vernieuwing terug in een positivistische 

ivoren toren, alsof er geen methodologische twijfels zijn. De andere gelooft dusdanig in de 

onbereikbaarheid van waarheid en werkelijkheid dat hij ondergaat in existentiële frustraties. Wie 

tegen beter weten in moedig wil zijn, klampt zich vast aan de wetenschap dat Valéry dit alles ook 70 

jaar geleden naar voren bracht, om nog maar van Friedrich Nietzsche (1844-1900) en zijn 

beschouwingen uit 1872 over „Nut en onnut van de geschiedenis voor het leven‟ (het tweede van zijn 

„Unzeitgemässe Betrachtungen‟) te zwijgen, en zie met welke creativiteit de onderzoekers sindsdien 

de bronnen te lijf gingen. Er is dus hoop. 

Relativisme lijkt, na de aanvallen van het postmodernisme de dominante attitude geworden te zijn. 

De oude positivistische droom van het „historisch realisme‟ dat er een waarheid is, die na de gepaste 

bronnenkritiek ook kan gekend worden, en dat deze kennis ook nog objectief zou zijn, ligt zo goed 

als aan diggelen. De Amerikaanse historicus Peter Novick stelt dan ook in 1988 in volle postmoderne 

twijfel, dat objectiviteit gedoemd is een „noble dream‟ te blijven. Verschillende historici geven 

immers voor ogenschijnlijk dezelfde feiten, gebaseerd op dezelfde bronnen, verschillende 

interpretaties. Bovendien zijn deze interpretaties nog eens voor herinterpretatie vatbaar, en kan het 

„nastreven‟ van „objectiviteit‟ in het beste geval een inspirerende mythe zijn. Deze mythe bestaat 

volgens hem uit de opvatting dat er wel degelijk gefundeerde en eenduidige kennis uit de 



geschiedenis zou te distilleren zijn, als de onderzoeker maar bereid is afstand te nemen van zijn 

vooroordelen en persoonlijke overtuigingen.  

Objectiviteit moet je verdienen door pijnlijk kritisch wetenschappelijke observatie, en voor de 

historicus is dat meestal lectuur van bronnen of interviews. Perceptie is echter niet neutraal en niet 

voor elke persoon identiek. Ten eerste omdat er structurele verschillen bestaan van individu tot 

individu door verschil in fysiek en verschil in neurologische kenmerken, waardoor dezelfde stimuli 

toch verschillende effecten bereiken in de zenuwstelsels van diverse personen. Ten tweede omdat 

functionele en conjuncturele elementen kunnen meespelen, zoals stemming, ervaring en geheugen. 

Dit alles werkt subjectiviteit in de hand zowel bij de historische acteurs, op het moment waarop de 

observatie plaatsvindt, als bij de onderzoeker, op het ogenblik van de meta-observatie van het 

handelen van de genoemde acteurs. 

De psychologie leert dat het identificeren en het detecteren bij de mens essentieel aangeleerd zijn, en 

dat dus de verschillen in opleiding, taal en cultuurpeil van een persoon bepalend zijn voor de 

identificatiecriteria waarmee men de wereld te lijf gaat. Een individu benadert de wereld vanuit zijn 

eigen specifiek referentiekader, en herkent dus slechts die aspecten van de wereld als „feit‟ waarvoor 

zijn referentiekader de detectieprocedure bezit. De individuele mens creëert wel niet de feiten, maar 

dan toch de referentiekaders voor die feiten. 

 

3.3.1. Subjectiviteit, bewust of onbewust 

 

Bewust uitgelokte subjectiviteit is doorgaans het eindproduct van bewuste censuur. Die kan volledig 

zijn in totalitaire regimes of selectief en verhuld in parlementaire democratieën, opgelegd in het 

eerste geval door brutale macht en onderdrukking, subtiel uitgelokt in het tweede geval door 

persconcentratie, zachte dwang onder dreiging van niet gewenste neveneffecten. Ondanks de 

persvrijheid blijft communicatie die grote politieke, professionele en financiële belangen raakt of de 

persoonlijke eer betreft, een teer punt, met voor de journalist of de historicus het risico op een proces 

wegens eerroof. Toch zijn de kansen van een vrije pers niet te onderschatten. Op het voorbeeld van 

Watergate en de rol van de onderzoeksjournalistiek van Woodward en Bernstein van de Washington 

Post in 1974 gingen we reeds in. In de zaak van de slachtingen in de Palestijnse vluchtelingenkampen 

van Sabra en Chatilla, in Beirout in 1982, speelde naast de onderzoekscommissie Kahane ook de vrije 

Israëlische pers, The Jerusalem Post en Ha‟aretz, een beslissende rol. En zo kunnen nog vele 

voorbeelden gegeven worden: tegen de „onthullingen‟ van het optreden van Amerikaanse soldaten in 

de gevangenis van Abu Graib nabij Bagdad in 2003 zijn door het samengaan van digitale camera‟s en 

het world wide web weinig klassieke censuurmaatregelen effectief. 

Bij inhoudelijk gevoelige thema‟s speelt de ideologie van de onderzoeker een grote rol. Ideologie is 

een systematisch en bewust opgebouwd complex van waarden en oordelen, vanuit het belang van een 

groep, en gericht op het verdedigen of continu actief zijn van die groep en haar visie. Naast de 

ideologie kunnen tevens de sympathie, de antipathie, de eigengereidheid en de zelfoverschatting van 

de journalist (of van de onderzoeker) een impact hebben in het bepalen of iets wel of niet „nieuws‟ is. 

Ideologie kan bewust een rol spelen, maar het feit dat men in een ideologische groep geboren en 

getogen is, kan ook tot onbewuste ideologische subjectiviteit leiden. Meestal spreekt men in dat geval 

van attitudes, dit zijn de ontelbare opvattingen en uitspraken rond waarden (geluk, macht, vrijheid) 



die aanleiding geven tot handelingen. Die waarden komen uit de ideologieën. Maar de attitudes zijn 

niet aangeboren, wel aangeleerd via opvoeding en onderwijs. De positieve of negatieve gevoelens die 

een attitude samenstellen, kunnen zowel op een rationele of irrationele en emotionele basis berusten. 

Maar zelfs de pure ideologie kan onbewust werken, wanneer namelijk de nationale fierheid gedragen 

wordt door de bevolking van een hele natie (proud to be American) of de globale schaamte van het 

verdriet van België in het Dutroux-tijdperk. Op dat moment worden die waarden zo evident, dat 

niemand ze nog als subjectief aanvoelt. Zo moet het ongeveer geweest zijn in de Middeleeuwen in 

West-Europa, toen één godsdienst het monopolie had en alle meningen ideologisch ongeveer 

convergeerden, al moet men deze monolithische situatie met een korrel zout nemen. De Duitse 

filosoof Max Scheler (1874-1928) wees er in 1924 op dat het verbreken van de band tussen Kerk en 

staat in de late middeleeuwen en het opduiken van vele religieuze groepen, zoals het protestantisme, 

een grotere vrijheid van wetenschapsbeoefening schiepen. Ook het ontstaan en de groei van de 19
de

-

eeuwse parlementaire democratieën opende de deur voor vrije discussie en dialectische uitwisseling 

van ideeën, die toelieten in de wetenschap, zoals in de politiek, tot een scherpere benadering van 

werkelijkheid en waarheid te komen. 

Toch tonen bepaalde „gevoelige‟ discussies aan hoe moeilijk het is afstand te doen van de 

ideologische vooroordelen of impliciete subjectiviteit. In 2000 poneerde de Amerikaanse politicoloog 

van joodse afkomst Norman G. Finkelstein (1953- ) een reeks stellingen over wat hij de „holocaust-

industrie‟ noemde, het commercieel exploiteren van het joodse lijden tijdens WO II. In elk taalgebied 

waarin het boek werd vertaald hebben zijn beweringen een enorme controverse teweeggebracht. In 

essentie kon men wat bij Finkelstein te lezen stond al weten op basis van Guy Van den Berghes „De 

uitbuiting van de holocaust‟ uit 1990, maar een in het Engels geschreven werk door een New Yorkse 

jood heeft automatisch een veel grotere weerklank. Het jaar voor Finkelstein zijn scherpe analyse 

presenteerde, had ook Peter Novick reeds op het problematisch functioneren van de holocaust 

herdenkingen in de Amerikaanse samenleving gewezen. Nog in 2006 kwam Finkelstein hierop terug 

in een tweede nog explicieter boek: De drog-reden van het antisemitisme. Israël, de VS en het 

misbruik van de geschiedenis. Vele critici die Finkelstein aanvielen, stelden zijn werk op dezelfde 

voet als het werk van negationisten, holocaust-ontkenners. Op hetzelfde ogenblik waarop zowat 

wereldwijd de Finkelstein controverse losbarstte, werd in Londen een proces gevoerd tegen een 

Engels negationist David Irving. Deze laatste had zelf een Amerikaanse historica, Deborah Lipstadt 

voor de rechtbank gedaagd op basis van eerroof. Dergelijke processen zijn geen uitzondering en 

behoren tot het arsenaal waarmee negationisten media aandacht vragen; in het voorjaar van 2007 

kloeg op deze wijze een der oudste (en meest veroordeelde) negationisten, de Franse academicus 

Faurisson de oud minister van justitie van Frankrijk Robert Badinter aan… Irving werd op zijn beurt 

veroordeeld, maar kan Finkelstein omdat hij de „Holocaust industrie‟ aanklaagt op dezelfde wijze 

worden beoordeeld? Zijn de kritische kanttekeningen die hij plaatst rond de manier waarop 

voornamelijk in de VS met de historische herinnering aan de holocaust wordt omgesprongen als 

„negationisme‟ af te doen, zoals vele critici van hem hebben beweerd? Zowel Finkelstein als Irving 

houden een bewust ideologisch gekleurd relaas, alleen: Irving liegt over evidente onweerlegbare 

feiten, Finkelstein ontmaskert op een geëngageerde wijze een op attitudes berustende subjectiviteit bij 

een groot deel van het Amerikaanse publiek. De manier waarop Finkelstein het officiële discours 

over de holocaust zoals dit in talloze herdenkingen weerklinkt en ook in de eisen tot 

schadevergoeding aan slachtoffers en hun nabestaanden aanwijsbaar is, ontmaskert en deconstrueert, 



toont de heilzame werking aan van het door de „linguistic turn‟ en het postmodernisme in de omgang 

met het verleden geïnduceerde scepticisme. Dit is heel wat anders dan het radicale postmoderne 

gelijkschakelen van elk mogelijk discours over de holocaust, inclusief dit van de negationisten. 

 

3.3.2. De historicus als rechter 

 

Of historici het leuk vinden of niet: de reputatie dat ze op „objectieve‟ wijze kunnen uitmaken of iets 

al dan niet gebeurd is, en bovendien ook nog kunnen aangeven waarom iets is gebeurd zoals het uit 

hun onderzoek naar voren komt, heeft ervoor gezorgd dat bij herhaling gevoelige dossiers aan 

historici worden doorgespeeld. In hun rol van objectieve, wetenschappelijke observatoren van het 

verleden wordt van hen dan verwacht dat ze de politieke of juridische autoriteiten adviezen geven in 

verband met het inschatten van feiten en gebeurtenissen uit een doorgaans recent verleden. De meeste 

historici voelen zich erg ongemakkelijk bij de gedachte dat iets dergelijks hen kan overkomen. Toch 

moet de vraag gesteld of ze zich zomaar aan een dergelijke vraag kunnen en mogen onttrekken. 

Er zijn vele voorbeelden van een dergelijke gang van zaken te geven, ter illustratie verwijzen we naar 

twee zeer recente gevallen binnen het Nederlands taalgebied. Het eerste heeft betrekking op een reeks 

gebeurtenissen die al wat verder in het verleden liggen, maar hoe dan ook van groot cruciaal belang 

zijn voor de omgang met het onverwerkte koloniale verleden van België. In 1999 publiceerde 

politicoloog Ludo De Witte een boek over „De moord op Lumumba‟, de eerste premier van het 

onafhankelijke Congo. Patrice Lumumba was immers op 17 januari 1961 in handen van de 

afgescheiden autoriteiten van de provincie Katanga geraakt en door hen standrechtelijk geëxecuteerd. 

Patrice Lumumba incarneerde de Afrikaanse variant van de jonge, talentrijke en radicale leider van 

een recentelijk gedekoloniseerd land en gold als dusdanig als een internationaal symbool terzake. 

Zijn dood lokte dan ook grote verontwaardiging uit en de Belgische staat en Belgische 

belangengroepen werden al vrij vlug als medeverantwoordelijken met de vinger gewezen. Ook de 

internationale betrokkenheid, van voornamelijk de VS en de CIA en de dubieuze rol van de UNO 

bleven vragen oproepen. Toch bleef de hele zaak omstreden, ook nadat een doctoraat van een 

gewezen ooggetuige, Jacques Brassine, in 1990 de Belgische staat zo goed als vrijgepleit had van 

directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In zijn studie beweerde Ludo De Witte zowat het 

tegenovergestelde. In de context van de machtswissel in Zaïre waar het bewind van Mobutu 

plaatsmaakte voor dit van Laurent Désiré Kabila en van het aan de macht komen in België van een 

paars-groene coalitie, werd in 2000 door het Belgische parlement een parlementaire 

onderzoekscommissie geïnstalleerd, die zich verzekerde van professionele bijstand door een team 

historici-experten. In februari 2002 was de commissie met haar werk klaar, het rapport werd door de 

voltallige kamer en de regering overgenomen. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Louis 

Michel, bood namens de regering excuses aan het Kongolese volk en aan de nabestaanden van 

Lumumba aan. Een stuk gedegen historisch onderzoek werd aldus een politiek feit. Is hiermee het 

laatste woord in het dossier Lumumba gevallen? Geenszins, er blijven nog enkele duistere vlekken 

(onder meer over de internationale betrokkenheid) maar er is belangrijke vooruitgang geboekt: 

voorheen niet toegankelijke bronnen reeksen zijn opengesteld, de schuldvraag en betrokkenheid van 

België is vastgesteld en verwerkt en hoeft dus niet meer tot eindeloze en grotendeels steriele 

controverses aanleiding te geven. Een stuk morele schuld is ingelost. Het team van deskundigen 



historici publiceerde in 2004 een omvangrijk verslag van de door hen geraadpleegde bronnen en de 

manier waarop deze werden verwerkt, een bijna 700 pagina‟s tellende praktische les in historische 

kritiek, een staaltje „heilzaam positivisme‟ inzake reconstructie van wat nu eigenlijk gebeurd is. 

De omschrijving „heilzaam positivisme‟ komt uit de pen van een commentator op het vergelijkbare 

rapport dat het Nederlandse NIOD (Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie) in 2002 over de 

gebeurtenissen in de door de VN tot „safe area‟ uitgeroepen Bosnische enclave van Srebrenica heeft 

afgeleverd. De enclave was aan de goede zorgen van een bataljon Nederlandse blauwhelmen 

overgeleverd, maar de slachting in de dagen volgend op de val van de enclave op 11 juli 1995 van 

duizenden moslim mannen door de troepen van de Servische generaal Mladic hebben deze 

Dutchbatters niet kunnen tegenhouden. Nederland zat met een schuldcomplex en de regering heeft 

dan ook haar onderzoeksinstituut dat aanvankelijk was opgericht om over WO II onderzoek te 

verrichten de opdracht gegeven om dit militaire falen zo getrouw mogelijk in beeld te brengen. 

Amper zeven jaar na de feiten heeft het NIOD via een meer dan 3300 pagina‟s tellend rapport gevolg 

gegeven aan deze opdracht. Ook hier heeft de volksvertegenwoordiging het rapport door een 

parlementaire enquêtecommissie laten beoordelen en uiteindelijk bekrachtigd. Het Srebrenicarapport 

kon in Nederland op wat meer kritisch tegenwerk rekenen dan het rapport van de Belgische 

Lumumba-commissie: de kortere afstand in de tijd tussen historicus en feit speelde ongetwijfeld een 

rol. Maar ook het feit dat het onderzoeksteam alleen bepaalde nog steeds gevoelige documenten heeft 

kunnen inzien, en de buitenwereld daar voorlopig geen toegang tot heeft, maakt tegensprekelijke 

toetsing in de geest van Karl Poppers falsificatie (cf. supra) zo goed als onmogelijk en hypothekeert 

het wetenschappelijke karakter. En te verwachten valt dat eens het proces wegens oorlogsmisdaden 

en misdaden tegen de menselijkheid van Mladic in Den Haag van start gaat, de man is in de loop van 

2011 eindelijk aangehouden, de hele zaak nog eens zal uitgespit worden en de oude wonden 

opengereten. Maar ook hier veel lof voor de deugddoende positivistische reconstructie, een eerste eis 

voor elke ernstige beschouwing over oorzakelijkheid. Uiteindelijk beschikt de historicus, sinds de 

verregaande professionalisering van zijn metier en de technische ontwikkeling van de bronnenkritiek, 

processen die sinds de 19
de

 eeuw aanhoudend doorgaan, over de nodige wetenschappelijke status die 

hem het vertrouwen van de samenleving in dergelijke gevoelige dossiers oplevert. De Leuvense 

socioloog Luc Huyse blikte recent terug op een reeks van dergelijke dossiers, uit zijn beschouwingen 

onder de mooie titel „Alles gaat voorbij, behalve het verleden‟ blijkt de zeer grote gevoeligheid. Hier 

is geen vast afgelijnd scenario voor te schrijven, behalve dit van een gedegen reconstructie „wie es 

gewesen ist‟, hoe achteraf met deze kennis moet worden omgegaan hangt af van vele cultureel en 

politiek bepaalde factoren die in zowat elk geval verschillend zijn.  

 

3.3.3. Is objectiviteit dan toch bereikbaar? 

 

Elke generatie historici ontwerpt een nieuw beeld van het verleden in functie van de 

kennismogelijkheid van die generatie en van haar interesses. Om geheel objectief te zijn zou men 

moeten kunnen steunen op bindende wetten, à la Hempel. Wijst men het bestaan van dergelijke 

wetmatigheden af, dan blijft de moeilijkheid dat men onvoldoende oorzaken van de feiten kan 

bereiken, maar dat men slechts enkele noodzakelijke oorzaken kan opnoemen. De keuze daarvan 



berust op een waardeoordeel, en is dus subjectief. Reeds de selectie van de feiten impliceert een 

standpunt. 

Kunnen en moeten we het element standpunt uitschakelen? Dit lijkt een „faux problème‟ te zijn. 

Tussen enerzijds het scepticisme, dat meent dat het subjectieve element een onoverkomelijke grens is 

om tot kennis van de waarheid te komen, en anderzijds de hoop dat absoluut objectieve kennis bereikt 

zal zijn wanneer één standpunt algemeen aanvaard zou worden, ligt de gematigde 

perspectieftheorie. Ze legt zich neer bij het bestaan van verschillende standpunten naast elkaar; ze 

meent dat de historicus op afdoende wijze objectiviteit betracht indien hij de feiten selecteert in 

functie van het studieobject dat hij bestudeert en ze accuraat beschrijft in harmonie met zijn specifiek 

standpunt en met respect van de formele regels van de historische kritiek. Bovendien moet de 

historicus erover waken, wil hij de ambitie waarmaken dat zijn arbeid wetenschappelijk is, dat hij 

maximaal de lezer van zijn historische arbeid de kans geeft tot kritische verificatie. 

De eis tot objectiviteit impliceert geenszins een eis tot onverschilligheid en het krampachtig 

onderdrukken van elke betrokkenheid tegenover het bestudeerde historisch materiaal. Om bepaalde 

problemen te kunnen aanvoelen en reacties van mensen in het verleden te kunnen begrijpen, moet 

men zelf geïnteresseerd zijn voor die problemen. Een minimum aan intuïtief aanvoelen en zich 

kunnen verplaatsen in andere gedachtewerelden is dus noodzakelijk. 

Uiteraard moet men geen onoverkomelijke muren optrekken: wie meent dat enkel wie in de kampen 

zat over de holocaust uitspraken kan doen, overdrijft en onthistoriseert een stuk van het verleden door 

het als het ware buiten de tijd te plaatsen. Jan Romein meent zelfs en ook dat is een schromelijke 

overdrijving dat de historicus maatschappelijk geëngageerd moet zijn: men moet marxistisch denken 

om het dialectisch proces van de klassenstrijd te kunnen opmerken. Volgens vele marxisten schieten 

de sociologische en structuralistische scholen te kort wanneer ze zich beperken tot de passieve 

geschiedenis van de kleine mensen. De massa heeft behoefte aan geschiedenis, ze wil de grote 

momenten van vroegere successen uit revoluties, zoals de Commune, kunnen inroepen als steun voor 

acties van het heden. Niet enkel de observatie van het heden en zijn tekorten bepaalt de massa, maar 

haar „klassenbewustzijn‟ is ten minste even sterk gedetermineerd door een rijke historische bagage. 

In gebeurtenissen van vroeger zoekt de militant de materialen voor zijn zekerheden van vandaag en 

morgen. De historicus staat daarbij wat onwennig aan de kant, toe te kijken, „gedoemd tot 

kwetsbaarheid‟ om de woorden aan te halen waarmee Geert Mak de actualiteit in het Westen anno 

2005, na de moord op cineast Van Gogh analyseerde, maar toch niet zonder weerbaarheid. 
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