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bouwden voort op de indexen en codices 
uit de hoge middeleeuwen maar hadden 
te maken met een steeds complexere reali-
teit. Groeiende archieven pasten vaak niet 
meer in de oorspronkelijke archiefruimte, 
variatie in het soort archivalia nam toe en 
dus ook de variatie in bewaarvormen (zak-
ken, dozen, lades, kasten, etc.) Het werd 
dus belangrijk om op gedetailleerdere ma-
nier bij te houden wat waar lag.

Head constateert dat archiefdocumen-
ten in de middeleeuwen vooral ‘wapens’ 
waren om de eigen autoriteit en legitimi-
teit mee te onderbouwen. Na 1400, toen 
archieven groeiden en vorsten de greep 
op hun territoria versterkten begonnen 
archivalia daarnaast ook te dienen als 
bron van kennis voor de vorst. Heersers 
begonnen opdrachten te geven voor de 
bouw van speciale archiefgebouwen. De 
architectuur van archieven speelde dus 
ook een belangrijke rol in de ordening er-
van. Head merkt op dat de namen van re-
positoria vaak afgeleid waren van de loca-
tie waar de documenten bewaard werden. 
Denk aan Torre do Tombo in Lissabon, 
Simancas bij Valladolid en het Schatzge-
wölbe in Innsbruck.

In deel 3 laat Head zien dat deze laat-
ste ontwikkeling, het archief als bron van 
kennis, vanaf 1550 in een stroomversnel-
ling raakte. Heersers hadden groeiende 

verwachtingen ten opzichte van hun 
archieven. Filips II was bijvoorbeeld af-
hankelijk van correspondentie en andere 
bestuurlijke stukken omdat hij zijn wereld-
rijk vanuit Spanje regeerde. Hij was een 
drijvende kracht achter de ontwikkeling 
van het staatsarchief Simancas. In Bran-
denburg-Pruisen was het eind zestiende 
niet best gesteld met de archivering van 
belangrijke stukken. Toen Joachim Ernst in 
1598 de keurvorstelijke troon besteeg kwam 
hij erachter dat zijn vaders testament – vrij 
essentieel in dynastiek opzicht – zoek was. 
Deze ervaring motiveerde hem een profes-
sioneler archief op te zetten.

Deel 4 behandelt de periode vanaf 1550 
en focust op de publieke debatten over 
het belang en gezag van archiefbronnen

Dit is een bijzonder erudiet boek. Een 
nadeel voor lezers van Tijdschrift voor Ge-
schiedenis is dat het niet vlot leest en het 
betoog, door de vele verschillende cases, 
vaak ondersneeuwt. Met een duidelijkere 
probleemgestuurde opzet van de vergelij-
king zou het argument aan kracht hebben 
gewonnen.

Desondanks is dit essentiële literatuur 
voor zowel onderzoekers als studenten in 
de archiefwetenschap en kennisgeschie-
denis.

Jasper van der Steen, Universiteit Leiden
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Katholieke dynamiek in de Republiek

Toen historica en juriste Carolina Le-
narduzzi in oktober 2018 met glans 

promoveerde aan de Universiteit Lei-
den, was er nauwelijks twijfel dat haar 
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onderzoek over de leefwereld van katho-
lieken in de Nederlandse Republiek een 
uitstekende gids zou kunnen worden voor 
het grote publiek. En inderdaad, nauwe-
lijks een jaar later lag haar proefschrift, 
uitgegeven door Uitgeverij Vantilt te Nij-
megen, al in de rekken. Terwijl het zeker 
niet vanzelfsprekend is om academisch 
historisch onderzoek om te vormen tot 
een leesbaar boek, is Lenarduzzi daar 
wonderwel in geslaagd. Katholiek in de Re-
publiek biedt een toegankelijke introduc-
tie voor zij die geïnteresseerd zijn in het 
lot van de katholieke gemeenschap in een 
door het Calvinisme gedomineerde Repu-
bliek.

De afgelopen jaren is de interesse in 
religieuze groepen die in de marge van 
de samenleving stonden sterk toege-
nomen in de literatuur over de vroeg-
moderne Europese geschiedenis. Min-
derheden en andere marginale groepen 
breken immers met het lang dominante 
paradigma van de confessionaliserings-
these. Geïntroduceerd door Heinz Schil-
ling en Wolfgang Reinhard in de jaren ‘80 
stelt deze these dat de politieke en religi-
euze autoriteiten van een regio sinds de 
Reformatie actief samenwerkten om een 
coherente, eengemaakte religieuze orde 
op te leggen aan de bevolking. Zij be-
oogden om binnen de landsgrenzen een 
uniforme, hechte samenleving onder één 
confessionele tak te creëren. Het opleven 
van religieus dissidente groepen, zoals de 
Nederlandse katholieken, past duidelijk 
niet binnen dit stramien. Deze verzetten 
zich tegen deze opgelegde sociale orde 
en maakten hun ‘eigen’ gemeenschap-
pen, die desondanks geïntegreerd ble-
ven in de toenmalige samenlevingen. Dit 
piekt de interesse van historici en laat 

ons bevragen hoe en waarom zij hier in 
slaagden. Lenarduzzi doet hierbij ook 
een poging om dit bij de Nederlandse ka-
tholieken te kaderen.

Terwijl Katholiek in de Republiek dus 
erg nauw aansluit bij de recente histo-
riografie, zijn er wel een aantal zaken 
die het werk onderscheiden van andere 
studies. Eerst en vooral behandelt Lenar-
duzzi een breed geografisch en chrono-
logisch veld. De meeste andere werken 
over Nederland blijven erg lokaal of re-
gionaal gebonden, of behandelen slechts 
een beperkte tijdsspanne. Deze studie is 
dus een welgekomen toevoeging aan de 
literatuur. Ten tweede benut de historica 
een bronnencorpus van egodocumenten 
die tot nu toe grotendeels over het hoofd 
werden gezien bij dergelijke studies. Het 
gebruik van dagboeken, brieven, autobi-
ografische poëzie en materiële relicten is 
een grote meerwaarde en zorgt voor heel 
persoonlijke verhalen van ‘kleine’ men-
sen. Bovendien zet dit het wonderlijke 
van geschiedschrijving in de kijker, door 
een unieke kijk te bieden in het dagelijk-
se leven van mensen die eeuwen geleden 
het beste probeerden te maken van hun 
bestaan.

Dit intieme accent zet zich zichtbaar 
door in de drie delen waaruit het werk 
is opgebouwd. Het eerste deel behandelt 
de overgang die het katholicisme maakte 
van onbetwistbare hoofdcultuur tot mar-
ginale subcultuur. De beleving van de ka-
tholieke religie werd begrensd, dus moes-
ten katholieken overwegen hoe zij zich 
zouden aanpassen. Lenarduzzi benadrukt 
hierbij dat de besproken katholieken geen 
passieve onderdanen waren, maar wel ac-
tieve actoren in de vormgeving van hun 
leefwereld. Welke beslissingen namen ze 
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bijvoorbeeld wanneer ze politieke ambi-
ties hadden? En vonden ze een illegaal 
trouwfeest bij een katholieke pastoor het 
wel waard wanneer deze niet erkend werd 
door de autoriteiten?

Dit deel is doorspekt met dergelijke 
persoonlijke verhalen. De lezer voelt 
mee met deze dilemma’s en kan zich 
gemakkelijk in de schoenen van de be-
sproken families plaatsen. Op die ma-
nier maakt Lenarduzzi het ook vatbaar 
dat veel verschillende overlevingsstra-
tegieën de kop opstaken, gaande van 
het aannemen van gelaagde identitei-
ten tot het in stand houden van een 
herinneringscultuur van de ‘goede oude 
tijd’. Deze onderzoeksvelden hebben 
traditioneel hun eigen gespecialiseerde 
literatuur, wat vaak de overzichtelijk-
heid in het gedrang brengt. Daarom is 
het erg positief dat deze hier op een co-
herente wijze samengebracht worden 
in één boek.

De nieuwe katholieke gedragscode is 
de focus van het tweede deel. Na hun 
transformatie tot subcultuur probeer-
den de katholieken hun eigen identiteit 
te bewaren en te versterken, maar dat 
was uiteraard geen evidentie. Waar een 
katholieke identiteit voorheen een van-
zelfsprekendheid was, werd deze vol-
gens Lenarduzzi nu een bewuste keu-
ze, die bijvoorbeeld aan de hand van 
schilderijen, kledij, relicten of muziek 
voornamelijk in de privéruimte moest 
uitgedrukt worden. Middels enkele hui-
selijke anekdotes van katholieke fami-
lies overtuigt de historica met haar be-
toog. Bovendien wordt ze hier gesteund 
door de historiografie, met voorname 

namen zoals Willem Frijhoff die reeds 
decennia het onderscheid tussen pu-
blieke neutraliteit en private religiosi-
teit centraal zetten in hun studie naar 
multiconfessionele samenlevingen.

In het derde en laatste deel van het 
boek poogt Lenarduzzi de lezer ervan te 
overtuigen dat de status en het gedrag 
van de katholieken een uiterst dyna-
misch bestaan kende. Terwijl ik akkoord 
ben met de genomen conclusies, vind 
ik dit deel het minst diepgaand uitge-
schreven. Zo ontbreken er vaststellin-
gen over de dynamische co-existentie 
tussen katholieken en gereformeerden. 
Aan de hand van bekeerlingen gaat 
de auteur er evenwel kort op in, maar 
ze geeft geen praktische voorbeelden 
van hoe de gereformeerden en katho-
lieken dagelijks met elkaar omgingen. 
Nochtans lenen haar bronnen en on-
derzoeksmethode zich perfect tot zo’n 
analyse. Ik begrijp en respecteer dat 
Lenarduzzi zich meer wilde focussen 
op de katholieke identiteit – een van de 
minder belichte onderwerpen binnen 
de literatuur – maar identiteit en in-
teractie gaan hand in hand en kunnen 
beter in samenhang behandeld worden.

Kortom, Katholiek in de Republiek is 
een toegankelijke brok lectuur die duide-
lijk gericht is om het brede publiek te be-
stormen. Terecht, wat deze recensent be-
treft. Het bevat een prima analyse van het 
Nederlandse katholicisme en de vroeg-
moderne leefwereld, die door een intieme 
inkijk in het leven van doorsnee mensen 
uitermate boeit en intrigeert.

Roman Roobroeck, Universiteit Gent


