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Ondanks de aandacht voor de relaties tussen de periodieken had Stookschriften juist op dit punt meer inzicht kunnen verschaffen. Het is jammer dat Van Wissing geen inleiding of conclusie heeft geschreven, waarin de verschillende
studies met elkaar worden verbonden en getoond wordt hoe
de tijdschriften functioneerden in de bredere revolutionaire
strijd en discussie. Nu moet ook gezegd worden dat de bijdragen in de bundel slechts gedeeltelijk het inhoudelijke materiaal leveren voor een dergelijke analyse. De standpunten
van de bladen over tal van belangrijke politieke vraagstukken, zoals het functioneren van het stadhouderlijke stelsel,
het afschaffen van de lokale privileges en de democratisering
en centralisering van de staat, worden zeker besproken. Er
is echter niet systematisch vergeleken hoe de uiteenlopende
periodieken zich positioneerden in de discussie over deze

D

vraagstukken. Noch wordt getoond hoe dit van invloed is geweest op de mobilisering van verschillende politieke groepen
en daarmee op het verloop van de revolutionaire strijd. Om
inzicht te krijgen in de politieke betekenis van de late achttiende-eeuwse pers en te begrijpen hoe deze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de moderne politieke cultuur,
is dergelijk onderzoek, waar deze bundeling van casestudies
zich goed voor had geleend, van groot belang. Dit neemt niet
weg dat Stookschriften een flinke stap in de goede richting zet
en het voor iedereen die zich met de late achttiende eeuw
bezighoudt, verplichte kost is.
Thomas Poell

Universitieit Utrecht
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in de zestiende eeuw trachtte het
e identiteit van clerici is zowel
priesterambt los van de wereld te zetin de kerkgeschiedenis als in
ten om zo de autoriteit van het ambt
de sociale geschiedenis lange tijd een
te vergroten. Als reactie op de aanblinde vlek gebleven. Als dragers van
tasting van de priesterlijke autoriteit
de institutionele kerken werden ze
door aanhangers van de Franse revoover het algemeen als een constante
lutie versterkte de ultramontane begezien, waarbij hoogstens één of
G. Ackermans en M. Monteiro ed.,
weging de hiërarchische positie van
andere opvallende persoonlijkheid
Mannen Gods. Clericale
de priesters verder. Dat ging hand in
werd uitgelicht. Dat echter met de
identiteit in verandering
hand met een vergeestelijking van het
grote verandering in het kerkelijke
(Verloren; Hilversum 2007) 169 p.
priesterambt, dat door wereldlijke
leven in West-Europa gedurende
ISBN 9789065509499
zaken slechts gehinderd zou worden.
de afgelopen twee eeuwen ook de
Het zelfbeeld van de priesters werd
identiteit van de clerici zelf aan vergespiegeld aan het motto ‘in de wereld, niet van de wereld’.
andering onderhevig geweest is, bleef onopgemerkt. HistoOok in de terugkerende discussies over het celibaat keert de
rici zien echter in de afgelopen jaren kerken steeds meer als
vraag terug of priesters binnen of buiten de wereld zouden
veelzijdige gemeenschappen van gelovigen en minder slechts
moeten staan. Monteiro’s inleiding zoekt de grote lijnen en
als instituten. Ook de rol van de clerici moet in die context
snijdt vraagstellingen over onder andere gender-rollen, proopnieuw worden bezien. De bundel Mannen Gods. Clericale
fessionalisering, de dynamische positie van clerici binnen de
identiteit in verandering, die is ontstaan naar aanleiding van
zuilen aan. Het betoog van Monteiro laat tegelijkertijd zien
een congres in 2004 over hetzelfde thema, waagt zich aan
dat er op dit gebied nog veel werk moet worden verzet. In
een inhaalslag.
veel gevallen ontbreken nog studies die het trekken van grote
De uitgevers van de bundel, Gian Ackermans en Marit
lijnen mogelijk maken.
Monteiro, stellen zich ten doel de veelzijdige en veranderenOok de overige bijdrages in Mannen Gods komen niet alde rol van de clerici onder de loep te nemen. Het traditionele
tijd toe aan systematische analyse. De artikelen bieden wel
beeld van de priesterstand is, zo merken zij op, de afgelopen
inzicht in het veelzijdige clericale leven in Nederland. Zo
jaren onder vuur komen te liggen. Nu is er meer aandacht
waagt zich Ton van Schaik aan een voorzichtige periodisevoor de verschillen onder de clerici. Daarom gaan de verring van verschillende types priester in de afgelopen eeuw,
scheidene auteurs in negen artikelen op zoek naar de leefdie nauw verbonden zijn met cultuurveranderingen binnen
wereld van clerici, naar hun zelfbeeld, taakopvatting en naar
de kerk. Een verfrissende bijdrage aan de discussie over de
de rol die hen binnen de geloofsgemeenschap met name in
afschaffing van het celibaat biedt Angela Berlis, die laat zien
de twintigste eeuw is toegedicht. Op één bijdrage na hebben
hoe deze discussie in de Nederlandse en Duitse oud-kathoalle artikelen hun geografisch zwaartepunt in Nederland.
lieke kerk is verlopen. Pakkend zijn ook de intieme portretDe verhouding tussen kerk en wereld is het steeds terugten van voormalig bisschop van Den Bosch, monseigneur
kerende spanningsveld bij deze beschrijvingen van clericale
Jan Bluyssen, van de tot diaken gewijde buitengewoon hoogidentiteiten. Monteiro laat in haar inleidende bijdrage zien
leraar theologie Henk Schoot door Judith de Raat en van de
hoe de rooms-katholieke kerk sinds het concilie van Trente
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jonge dominicaan René Dinklo door opnieuw Monteiro. Zij
werpen een licht op de verschillende clericale rollen binnen
de kerk en de moeizame positiebepalingen van deze mannen
in een omgeving die voortdurend in beweging is.
Dat niet alleen in de historiografie meer aandacht is
gekomen voor de individuele verschillen onder clerici laat
Gian Ackermans zien aan de hand van de necrologieën van
Nederlandse minderbroeders. Hij stelt vast dat ook kloostergemeenschappen geen geïsoleerde eilanden zijn. Impulsen uit andere delen van de maatschappij beïnvloeden hun
ontwikkeling; individualisering en psychologisering komen
in de loop van de twintigste eeuw op. Ook het beeld van het
huwelijkspastoraat moet genuanceerd worden, stelt Angelo
Somers. Weliswaar was het geboortecijfer in katholieke gezinnen bovengemiddeld, maar de confrontatie van de kerkelijke richtlijnen wat betreft geboortebeperking met nieuwe
opvattingen leidde bij de priesters vanaf het midden van de
twintigste eeuw tot een zekere afstand van de officiële leer.
In de pastorale praktijk verschoof daardoor het zwaartepunt
van de kerkelijke richtlijnen naar het individuele geweten
van de gelovigen en de priesters zelf.
Ook Patrick Chatelion Counet stelt de veranderende rol
van de priester binnen de katholieke kerk aan de orde aan de
hand van twee films waarin die rol centraal staat. De Franse
film Journal d’un curé de campagne uit 1950 blijkt de kerkelijke
opvatting over de priester als plaatsvervanger van Christus
te illustreren, voor wie het bedienen van de sacramenten
de centrale taak is. Priest uit 1994 is echter illustratief voor
de, soms paradoxale, opvattingen na het Tweede Vaticaanse
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Concilie. De priester is niet meer een man boven het volk, hij
staat temidden van het volk, is zelf ook een mens. De gelovigen laten zich de maat niet meer nemen, maar nemen op hun
beurt wel hun priester de maat. De priester wordt geacht te
vergeven, maar kan op zijn beurt vaak niet op de vergeving
van de gelovigen rekenen.
Al met al weet de bundel Mannen Gods een brug te slaan
tussen sociale geschiedenis en kerkgeschiedenis. De beschreven spanningsvelden tussen onder meer kerk en wereld,
theologie en praktijk, leken en clerus bieden meer dan genoeg stof voor nader onderzoek. Door de veelal verhalende
toon is het boek bepaald geen taai leesvoer. Diezelfde verhalende toon had hier en daar wel plaats mogen maken voor
meer analytische scherpte, die broodnodig is om toekomstig
onderzoek in vruchtbare banen te leiden. Het is te hopen dat
er meer aandacht zal komen voor de internationale context,
en dat ook de verschillen en overeenkomsten van de diverse
religieuze gemeenschappen sterker aan bod zal komen. De
verfrissende blik op de ontwikkelingen in de oud-katholieke
kerk hadden meer navolging verdiend, bijvoorbeeld door een
vergelijkende bijdrage over protestantse ambtsdragers. Vanzelfsprekend heeft de recensent altijd meer wensen dan een
boek bladzijden. Dat neemt zeker niet weg dat Mannen Gods
een geslaagde eerste aanzet is voor onderzoek naar veranderende clericale identiteiten in Nederland.
P e t e r va n D a m

Universiteit Münster
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Colonization Society that had sponhe Liberian civil war is genesored their passage across the Atrally reckoned to have begun in
lantic, and proclaimed themselves to
December 1989, when an insurgent
constitute an independent state. Since
force attacked the country from bathen, the history of this state has
ses in neighbouring Côte d’Ivoire,
been one of its ever-closer integration
although the preceding decade had
into the world capitalist system, but
seen an alarming rise in political
in a peripheral position. Capitalism
violence and a marked decay in the
being itself replete with contradiccoherence of the state. According to
Jr. Kieh en George Klay, The First
tions, the Liberian state experienced
George Klay Kieh, a Liberian poliLiberian Civil War. The Crises
a crisis that, according to this book,
tical scientist working in the USA,
of Underdevelopment (Peter Lang
lasted for no less than 142 years, until
previously published accounts of the
Verlag; Pieterlen 2008) € 26,90
its eventual collapse as a result of the
war’s origins have all fallen short of
ISBN 9780820488394
war that broke out in 1989.
the mark by failing to locate the exIt has to be said that this is crude
planation squarely in the history and
political science in the sense that it provides only a superfinature of the Liberian state itself. Professor Kieh sets out to
cial discussion of the nature of Liberian classes and of the
rectify this by providing us with his own analysis.
workings of international capitalism. It is also poor history
His explanation of the roots of Liberia’s civil war is
— the narrative account of a century and a half of history is
couched in stark Marxist terms. In brief, the state of Liberia
oriented by the knowledge of the state’s eventual dissolution,
was founded in the early nineteenth century by settlers from
and is thus teleological in the extreme. (Can a crisis really
the USA. It became Africa’s first republic in 1847, when the
last for 142 years?) Of all the familiar critiques of Marxism
settlers freed themselves from the control of the American

A Marxist history of
Liberia
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