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2018
Opening

Historici wereldwijd onderzoeken en beschrijven de 
geschiedenis steeds meer over nationale grenzen heen. 
Ze trekken vergelijkingen tussen landen en zoeken naar 

onderlinge beïnvloeding. Ze vinden internationale 
ontwikkelingslijnen die elkaar raken en kruisen. Ooit was 

de nationale geschiedschrijving voor ieder land een 
unieke missie, maar nu komen de overeenkomsten en de 

raakpunten naar voren. Dat geldt ook voor Nederland. 

In de zomer van 2018 werden in de Grote Kerk in Alkmaar de zijluiken van een 
altaarstuk tentoongesteld. Het altaarstuk was oorspronkelijk ook voor die kerk 
geschilderd, door Maarten van Heemskerck. Hij werd in 1498 geboren en leerde 
schilderen in renaissancestijl bij Jan van Scorel in Haarlem. Vanaf 1532 werkte 
hij een aantal jaren in Rome en Mantua om inspiratie op te doen. Na zijn terug-
komst schilderde hij tussen 1538 en 1543 voor de Grote Kerk het grootste altaar-
stuk dat ooit in de Noordelijke Nederlanden is vervaardigd: een drieluik van zes 
bij acht meter, dat geopend scènes toont uit het lijden van Christus, en gesloten 
scènes uit het leven van de heilige Laurens, aan wie de Grote Kerk gewijd was. 
In 1572 ging Alkmaar over naar de Reformatie en werd de kerk ingericht voor 
de protestantse eredienst. Het altaarstuk werd in 1581 verkocht aan Alkmaarder 
Albert Nolleman, die het op zijn beurt aan de Zweedse koning Johan III verkocht. 
De vorst gaf het een jaar later aan de kathedraal van Linköping in Zweden.
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Dat Van Heemskerck voor zijn schildersopleiding naar Italië ging, verbaast 
waarschijnlijk niet, en ook het pragmatisme waarmee na de Reformatie het 
altaarstuk niet vernietigd, maar verkocht werd, doet erg Nederlands aan. De 
invloedrijke schenkerfamilies, hoewel inmiddels protestants, hadden wellicht 
ook een voorkeur voor verkoop boven vernietiging. Maar dat het in een Zweedse 
kathedraal terechtkwam, ongeveer even ver van Alkmaar als Mantua en Rome, 
zal velen verbazen. We verwachten niet meteen dat een verder weinig bekende 
Alkmaarder zulke handelsrelaties had. 

Dergelijke verre, maar frequente contacten zijn nu juist wel wat historici steeds 
vaker vinden. Dat is omdat zij zich er de laatste decennia steeds meer van be-
wust geworden zijn dat mensen in het verleden over grote afstanden handelden, 
reisden en werk zochten, nieuws hoorden en brieven schreven, veel meer, in-
tensiever en vroeger dan historici zich lange tijd realiseerden. Historici hebben 
laten zien dat handelscontacten van Nederlandse steden met Scandinavië in de 
zestiende eeuw heel gewoon waren, en dat veel van de vormentaal van de renais-
sance via Nederland Scandinavië bereikte. Die internationale kijk presenteren 
we in dit boek graag op een toegankelijke manier. 
 Wetenschappelijke geschiedschrijving ontwikkelde zich in de negentiende 
eeuw in Nederland, net als in andere westerse landen, in samenhang met de 

Maarten van Heemskerck, Laurentius-drieluik, 1538-1542.
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vorming van de nationale staat en het benadrukken van de nationale eenheid. 
De belangrijkste drager van de verwetenschappelijking, Robert Fruin, werd in 
1860 in Leiden de eerste hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis. De historicus 
Isaac Nijhoff, de eerste provinciaal archivaris in Nederland, omschreef in 1840 
als doel van de geschiedenis: ‘Bovenal mag voor een ieder de geschiedenis zijns 
vaderland belangrijk geacht worden. […] Doen die geschiedboeken ons ver-
wijlen bij het toppunt van grootheid en luister, hetwelk ons vaderland eenmaal 
mocht bereiken; dan verheffen wij er ons op, dat wij Nederlanders heeten, en het 
is ons, als deelden wij in de roem des voorgeslachts. […] Door het verhaal der 
met goddelijken bijstand ontworstelde rampspoeden, die ons vaderland troffen, 
wekken zij tot hartelijker belangstelling en vuriger liefde voor hetzelve’.
 Steden en regio’s mochten hun eigen geschiedenis hebben, maar de natio-
nale geschiedenis was de belangrijkste. Iedere nationale geschiedschrijving 
concentreerde zich als vanzelf op het verhaal van de eigen natie, waarbij andere 
landen een rol speelden als concurrenten, bondgenoten of schurken, maar al-
tijd op het tweede plan stonden. De eigen natie werd beschreven als uitzonder-
lijk, vaak als drager van een missie, en het verloop van de geschiedenis werd 
gepresenteerd als daardoor gedreven. Protestantse historici zagen een andere 
missie voor Nederland dan katholieke. Liberale historici dachten dat gidsland 
Nederland nog weer een ander pad wees. Maar allemaal zagen zij de natie als de 
logische eenheid voor geschiedschrijving.

Internationale geschiedschrijving

In de afgelopen dertig, veertig jaar is dat veranderd. Ongetwijfeld mede beïn-
vloed door de globalisering die zij om zich heen zagen, zijn historici zich meer 
en meer vragen gaan stellen op wereldschaal. Als China in 1500 economisch nog 
voorliep op het Westen, waarom waren westerse landen dan verder ontwikkeld 
in de negentiende en twintigste eeuw? Wat was de invloed van kolonialisme op 
de verdeling van rijkdom en armoede? Waarom nam het aantal democratieën in 
de ene periode af en daarna weer toe? Welke grote migratiebewegingen kende 
de wereld naast de oversteek over de Atlantische Oceaan? 
 Nog steeds onderzoeken veel Nederlandse historici aspecten van het Neder-
landse verleden. Het Nederlandse archiefmateriaal is hier beschikbaar, Neder-
landse historici lezen Nederlands en het Nederlandse verleden heeft genoeg te 
bieden dat interessant is, ook in een internationale context. Maar ze kijken veel 
meer dan vroeger naar de manier waarop de Nederlandse geschiedenis beïn-
vloed is vanuit het buitenland en Nederlandse ontwikkelingen verwikkeld zijn 
met internationale. Ze baseren hun analyses op expliciete vergelijkingen tussen 
Nederland en andere landen. 
 Die verandering in de geschiedschrijving is nog maar gedeeltelijk doorge-
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drongen in het onderwijs, en veel Nederlanders hebben hun geschiedenislessen 
op school alweer een tijdje geleden genoten. In het publieke bewustzijn gaat 
geschiedenis nog steeds in de eerste plaats over het verleden van Nederland. 
Sterker nog, de afgelopen jaren is die associatie juist versterkt. Politici pleiten 
geregeld voor versterking van het nationale historische bewustzijn en we zijn 
sinds 2008 een ‘canon’ van de Nederlandse geschiedenis rijker. Over wat Neder-
lands is, woedt een bij tijden fel publiek debat, dat vaak over het verleden gaat. 
Is Zwarte Piet een rest van het slavernijverleden of onschuldig kindervermaak? 
Moeten we tunnels en straten die naar koloniale machthebbers vernoemd zijn 
een andere naam geven? Wie herdenken we op 4 mei? En hoe oud – of recent – is 
de nu vaak aangeroepen ‘joods-christelijke traditie’ eigenlijk? In dat debat wor-
den ook relatief recente ontwikkelingen, zoals acceptatie van homoseksualiteit 
of onafhankelijkheid van de vrouw als tijdloze Nederlandse tradities neergezet. 
Wie kanttekeningen plaatst bij dit rozige beeld van het Nederlandse verleden 
kan rekenen op weinig rozig commentaar. Dat overkwam zelfs prinses Máxima 
in 2007, toen zij stelde dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat. 
 Dit boek wil de internationale wending in de geschiedschrijving presenteren 
aan de hand van bekende en minder bekende gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis. Sommige bijdragen bekijken een bekende gebeurtenis vanuit een 
verrassende invalshoek; andere vragen de aandacht voor een ontwikkeling waar-
uit een onverwachte verstrengeling van Nederland met het buitenland blijkt. Het 
is daarbij niet onze bedoeling om aan Nederland-bashing te doen. Wij bestrij-
den primitief historisch nationalisme, waarbij Nederland per definitie een wel-
dadige kracht in de historische ontwikkeling is, maar we zijn er niet op uit om 
positieve aspecten van het Nederlandse verleden te ontkennen, te bestrijden of 
te verdonkeremanen. Wel zien we geregeld aanleiding om keerzijden te belich-
ten. 
 Nederland koos vanaf de vroege achttiende eeuw vaak voor een statenrechte-
lijke boven een gewelddadige beslechting van internationale meningsverschil-
len, maar voor een goed begrip daarvan moeten we ons realiseren dat dat pas 
gebeurde toen Nederland niet langer een grote natie was, en dat het gezag over 
de inwoners van de koloniën met veel geweld gevestigd en gehandhaafd werd. 
Het is onzin om te suggereren dat Nederland voor 1919 of op zijn vroegst 1848 
een democratie was, maar dat neemt niet weg dat Nederland al in de vroegmo-
derne periode een Republiek was, waarin de politieke macht relatief breed werd 
gespreid. We willen niet bestrijden dat Nederland een lange traditie van toleran-
tie kent, maar het geeft inzicht om daarbij te vermelden dat iemand als Hugo 
de Groot gevangen werd gezet en als een balling in het buitenland moest leven 
omdat hij een te uitgesproken voorstander van tolerantie was. Of dat joden – en 
katholieken – tot 1796 als tweederangs burgers werden behandeld.
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Een wereld van wereldgeschiedenissen

Alle bijdragen zijn gekoppeld aan een jaartal en beschrijven de internationale 
dimensies van een gebeurtenis of ontwikkeling. Ze zijn gebaseerd op de laat-
ste wetenschappelijke inzichten, maar we hebben geprobeerd de bijdragen kort 
en toegankelijk te houden, zonder noten of bronverwijzingen. Aan het eind van 
iedere bijdrage vindt de lezer een paar titels voor eventuele verdere lectuur en 
een verwijzing naar jaartallen waaronder in dit boek vergelijkbare verschijnselen 
worden behandeld. De wegwijzer achterin geeft de lezer suggesties om alterna-
tieve paden door het boek te lopen. 
 Het is niet onze bedoeling om één doorlopende geschiedenis van Neder-
land te geven, waarin alle gebeurtenissen of ontwikkelingen op een evenwich-
tige wijze aandacht krijgen. Een heel andere selectie van evenementen was ook 
mogelijk geweest. De beschreven gebeurtenissen zijn interessant, dat is de eis 
die we gesteld hebben. De beschrijvingen zijn ook meerstemmig. We hebben 
nadrukkelijk niet gestreefd naar één visie op de Nederlandse geschiedenis, of 
één invalshoek, behalve dat we steeds de internationale aspecten aan de orde 
laten komen. De redactie heeft zich vooral bekommerd om leesbaarheid en be-
trouwbaarheid, en soms collegiaal debat gevoerd met auteurs, omdat we dat nu 
eenmaal niet altijd kunnen laten. De keuze voor jaartallen en gebeurtenissen als 
dragend principe heeft ertoe geleid dat langetermijnontwikkelingen als zodanig 
weinig aandacht krijgen, al komen ze wel in allerlei bijdragen aan de orde. 
 In de traditionele geschiedschrijving kwamen de Batavieren over de Rijn ‘ons 
land’ binnen. De term ‘ons land’ in dergelijke mededelingen wijst ook op een 
heel praktische historische dimensie van de vraag wat Nederland is. Voor een 
natiestaat is Nederland vrij oud, en heeft het tamelijk stabiele grenzen. We kun-
nen twisten of Nederland in 1579, 1648, 1795, 1815 of nog een ander jaar een 
aanvang neemt, maar in ieder geval behandelt dit boek tal van gebeurtenissen 
in een periode voordat wij van Nederland, Nederlander of Nederlands kunnen 
spreken. We zijn hier pragmatisch te werk gegaan, en hebben ook evenementen 
behandeld van voor die tijd, die zich afspeelden op het latere Nederlandse terri-
torium. In een boek als dit komen vanzelfsprekend ook gebeurtenissen aan de 
orde die zich afspeelden in Nederlandse koloniën of op plekken waar Nederland 
op andere wijzen invloed uitoefende.
 De internationale wending in de geschiedschrijving is zelf een internationale 
beweging. Ook in andere landen hebben historici de afgelopen decennia laten 
zien dat hun nationale geschiedenis allerlei internationale dimensies heeft. Ook 
daar heeft dat geleid tot politiek en publiek debat. In 2017 publiceerde een groep 
Franse historici een Histoire mondiale de la France. De opzet van het boek dat u 
in handen houdt, is aan dat Franse voorbeeld ontleend. Wij herkenden daarin 
namelijk onmiddellijk een benadering die tegemoetkomt aan onze behoefte de 
internationale wending in de Nederlandse geschiedschrijving en de verrassende 
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inzichten waartoe die leidt voor een groter publiek over het voetlicht te brengen. 
We bleken niet de enigen te zijn die die behoefte voelden. Op een eenvoudige 
oproep reageerden zoveel vakgenoten dat het onmogelijk was alle voorgestelde 
bijdragen op te nemen, zelfs in deze turf. Zij hielden zich voor academici opmer-
kelijk goed aan de strenge deadlines en regels die wij hen oplegden. Desalniet-
temin was er veel werk te doen aan dit boek, en wij danken Marijcke Schillings 
en Thijs van der Veen van Huygens ING voor hun bijdrage daaraan.
 Een wereldgeschiedenis is niet voorbehouden aan historische staten als 
Frankrijk en Nederland, of aan landen als Italië, die nog maar kort een natie-
staat zijn maar terug kunnen grijpen op veelvormige historische voorlopers. De 
verwevenheid van het menselijke web in het verleden, maakt dat van ieder land 
een wereldgeschiedenis te schrijven is. Er is dus nog een wereld aan wereld-
geschiedenissen te winnen. Juist in de sterkste natiestaten, waar de mythe van 
het eigen exceptionele verleden het krachtigst is, zullen wereldgeschiedenissen 
waarschijnlijk het meest verrassen. Dit boek biedt de lezer in ieder geval een 
nieuwe manier om tegen de Nederlandse geschiedenis aan te kijken.

Namens de redactie,
Lex Heerma van Voss
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