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EEN GEDREVEN EN BETROKKEN HISTORICUS 1 

Paul van de Laar, Peter Jan Mar8ry & Catnen Santin8 

Ais er al kenmerken te benoemen zijn waaraan een goed wetenschappelijk onderzoeker moet vol
doen, dan horen daartoe zeker eigenzinnigheid en vasthoudendheid, een sterke betrokkenheid bij 
de eigen discipline en, vanwege de noodzakelijke reflectie, de gedrevenheid om daarover met stu
denten en collega's inhoudelijk van gedachten te wisselen. Bij Jan van Herwaarden zijn deze eigen
schappen duidelijk aanwezig en wel in die mate dat het onderscheid tussen professioneel en 
persoonlijk zich vaak lastig laat vaststellen - een kenmerk dat gepassioneerde onderzoekers wel 
vaker eigen is. Wie met Jan in contact komt, geraakt veelal binnen korte tijd in medias res, hetzij op 
wetenschappelijk vlak, hetzij op politiek, cultureel of zelfs sportief terrein, immers alles dient 
geanalyseerd en bediscussieerd te worden. Wat kort tevoren plaatsvond, in zijn onderzoek of in de 
wereld - 'het toeval' zoals hij het zelf noemt - is dan vaak de aanleiding tot het begin van een 
gesprek ofbepaalt het verloop ervan. Persoon en werk van Jan van Herwaarden vallen in grote mate 
samen, hij is altijd cooperatief - hij werkt graag en veel met andere historici samen en stortte zich 
op verzoek in vele nieuwe ondernemingen. Maar dat ging en gaat nooit en te nimmer ten koste van 
zijn eigenheid. 

Jan van Herwaarden werd geboren op 7 april 1940 in de Haagse Vogelwijk. Hij was het derde en laat
ste kind van J an van Herwaarden senior ( 1900-1965) en Freeke S tienstra ( 1909-2000), beiden actieflid 
van de Doopsgezinde Gemeente. Zijn vader maakte carriere bij de Haagse Nutsspaarbank, terwijl 
zijn moeder op latere leeftijd als onderwijzeres ging werken. Jan bezocht de Nutsschool en vanaf 
1952 het Nederlandsch Lyceum. Zijn interesse voor geschiedenis vertaalde zich zowel op de lagere als 
op de middelbare school in hoge cijfers voor het yak. Niet verwonderlijk dus dat hij besloot geschie
denis te gaan studeren. Hij koos om meerdere redenen voor de 'neutrale' Groninger universiteit. 
Groningen was ver van het 'keurslijfelijke' Haags-Leidse (familie-)netwerk en bleef over nadat min
der wenselijke alternatieven, zoals de kerkelijk georienteerde bijzondere universiteiten ofhet 'rode' 
Amsterdam, waren weggestreept. Onderwijs, zo was de stellige opinie in het gezin Van Herwaarden, 
behoorde neutraal te staan tegenover levensbeschouwelijke of maatschappelijke stromingen. Jan 
junior zette zo de 'nuts-traditie' van de familie voort, waarin de doopsgezinde levensovertuiging 
gepaard ging met maatschappelijk engagement, en ontwikkeling als oplossing voor sociale proble
men werd beschouwd. Onder het motto 'kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling' tracht 'het nut' nog altijd een bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenle
ving. Die spreuk blijft de inmiddels volledig geseculariseerde Van Herwaarden - hij liet zich in de 
jaren zeventig uit de Doopsgezinde Broederschap schrijven - op het lijf geschreven. Mentaal en 
fjrsiek dient men in zijn ogen zover te reizen als mogelijk is, zolang de eigen culturele traditie maar 
niet uit het oog wordt verloren. Ondanks het feit dat Jan in de linkse jaren zestig volwassen werd, 
ruilde hij zijn geloof niet in voor het gedachtegoed van Marx of Gramsci. Hij behield zijn gezonde 
a£keer jegens 'ismen' en bleef ook in zijn wetenschappelijk werk veelomvattende concepties wan
trouwen. 
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DE GRONINGER PERIODE 

Direct na zijn aankomst in Groningen, in september 1959, sloot hij zich aan bij het Gronings stu
dentencorps Vindicat atque polito Zijn autonome geest bevond zich daar echter niet in de juiste bio
roop. Ai na enkele maanden verliet hij het corps en besloot hij lid te worden van het Historisch 
Dispuut ubbo Emmius, waar wei een toegesneden intellectueel discours kon worden gevoerd. ubbo is 
voor velen een opstap naar een universitaire carriere geweest omdat het dispuut, door het stimule
ren van de algemene ontwikkeling, de historische belangstelling al in een vroeg stadium naar een 
hoger niveau tilde. Jan maakte een aantal zeer goede jaren van ubbo mee. Hij nam er de wereld door 
met Folkert Postma, Gees van der plaat, Lies Boiten, Ynte Botke, Anneke (Mulder)-Bakker, Gjalt 
Zondergeld en natuurlijk met Henk van as, die Jans belangstelling voor kunst en Italie aanwakker
de. 2 

Na een fase van gewenning groeide zijn betrokkenheid bij de studie geschiedenis. De ware rye opener 
diende zich echter aan in de zomer van 1960, toen hij deelnam aan een excursie naar Bourgondie 
onder leiding van de Groninger medievist pro£dr. A.G. Jongkees. Hij begon de reis zonder dat hij 
zich ooit had bekommerd om een tijdvakspecialisatie binnen de studierichting. Halverwege de reis 
diende het cruciale moment zich plotsklaps aan. Tijdens een bezoek aan de abdijkerk van Tournus 
verscheen, opgeroepen door het subtiele spel van licht en donker in de apsis, een beeld van de 
Middeleeuwen op zijn netvlies - een historische sensatie. De historicus-in-spe studeerde natuurlijk 
niet voor niets in de stad waar Johan Huizinga zijn Herfsttij-inzicht had gekregen tijdens een mid
dagwandeling langs het Damsterdiep. In dit geval was de gevoeligheid waarschijnlijk kort tevoren 
gestimuleerd door hetgeen Jongkees over de Engelse medievist en kerkhistoricus George Gordon 
Coulton (1858-1947) had verteld. Toen deze in het voorjaar van 1897 met de trein vanuit Italie terug
keerde, onderging hij, even opkijkend vanuit zijn boek, de monumentale gotische kapel van Saint
Julien-du-Sault (dep. Yo nne) als een visioen van de Middeleeuwen. 

Gezicht op de abdij van Tournus. 
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'Whenever I raised my eyes from the book, there was this foreground of delicate colour; and 
behind, ( ... ) there is a chapel- 'a single Church that I have looked upon' - which sums up for 
me all the associations of that journey. ( ... ) This lonely chapel stands out like a gaunt tower half
way up the incline, ( ... ) In bulk, it is but a speck; yet it dominates the landscape. The essence of 
romance is surprise; ( .. .y. 

Voortaan was geen enkele reis naar het continent voor Coulton 'fully crowned and anointed until it 
has brought that momentary glimpse ofSaint-Julien-du-Sault'.3 Niet alleen was het een dergelijke 
evocatie van de Middeleeuwen die de Bourgondiereis voor de student Van Herwaarden tot een sleu
telmoment maakte, hij was ook getroffen door de nadrukkelijke presentie van cultuslokaties van de 
apostel Jacobus de Meerdere. Jongkees bracht deze in samenhang met het belangrijke Spaanse pel
grimsoord Santiago de Compostela en met de beschrijvingen over de Jacobuscultus in het hand
schrift van de zogeheten Kroniek van de Pseudo-Turpijn, die de hooggeleerde voor zijn oratie 
veelvuldig had gebruikt. De Jacobusverering vormde een tweede historische prikkel, die gedurende 
J ans professionele leven zou uitgroeien tot een lange, brede en uiterst vruchtbare onderzoekslijn. Dat 
de kerk van Tournus ook aan een van de (secundaire) routes naar Santiago de Compostela lag, maak
te deze plaats voor Van Herwaarden tot een symbool, vergelijkbaar met de Julien-kapel van Coulton. 
Met deze Bourgondie-excursie, waarop er trouwens nog vijf zouden volgen, was de keuze voor het 
hoofdvak dus gemaakt. Jan ging zich bij Adrie Jongkees toeleggen op de middeleeuwse geschiede
nis. Cultuurhistoricus en levensgenieter Jongkees wees hem niet alleen in cultuurhistorisch opzicht 
de weg want hij maakte de jonge Van Herwaarden tevens bewust van andere waardevolle aspecten 

Interieur van de kerk Saint-Philibert, Tournus. 
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van het leven. De voorliefde van Jongkees voor Italie bleek daarbij niet onbelangrijk. Jans bijvakken 
werden Middeleeuws Latijn en Nieuwe Geschiedenis. Jhr.pro£dr. P.J. van Winter van Nieuwe 
Geschiedenis bracht hem het ambachtelijke en acribische van het yak bij en leerde hem een 'verant
woord notenapparaat' samcn te stellen. De opvolger van Van Winter, de humanisme-vorser pro£dr 
E.H. Waterbolk, legde de voedingsbodem voor de Erasmiana, waaraan Jan aan het slot van zijn carrie
re zoveel plezier zou beleven. Aan het einde van zijn studie bleek (de latere Leidse hoogleraar) dr. 
H.P.H. Jansen Jan nog zeer te inspireren. Naar voorbeeld van 'HPH' formuleerde hij in 1989, in 
samenwerking met de Groningse hoogleraar Dick de Boer en de Leidse historicus Johan 
Scheurkogel, in het handboek Middeleeuwen zijn visie op het tijdvak van zijn voorkeur. Het middel
eeuwse Latijn werd hem verder bijgebracht onder leiding van dr. R. ten Kate. Daarnaast orienteerde 
hij zich breed op kunst- en rechtsgeschiedenis, bij respectievelijk pro£dr. H. Schulte Nordholt en 
pro£mr. H.J. scheltema. Beide vakken namen later in zijn wetenschappelijke leven een nadrukkelij
ke plaats in. 

Gedurende en kort na zijn studie koesterde Van Herwaarden ook journalistieke aspiraties. Zo was hij 
volontair bij het liberale Haagse dagblad HetVaderland en schreefhij artikelen in verschillende kran
ten en studentenbladen. Zijn boekbesprekingen in het Nieuwsblad van het Noorden vormden het begin 
van een rijke carriere als veelgevraagd en hooggewaardeerd recensent. Door dit werk gestimuleerd, 
en zich bewust van het belang van historisch inzicht onder brede lagen van de bevolking, heeft hij 
actiefbijgedragen aan een verantwoorde popularisering van de geschiedenis. Hij leverde een groot 
aantal bijdragen aan Spie.!:Jel Historiael, het Rotterdams Jaarboe1ge, encyclopedische werken, handboeken, 
aan een Teleac-cursus en het HOVO-onderwijs (Hoger Onderwijs voor Ouderen). 

Ten behoeve van een beoogd Corpusvaticano-Bur.!:Jundicum vertrok hij in april 1965 naar het Nederlands 
Historisch Instituut te Rome. Het was de bedoeling in dit Belgisch-Nederlands onderzoeksproject de 
schriftelijke neerslag in kaart te brengen van de Vaticaans-Bourgondische betrekkingen tussen 1364 
en 1477 voor wat betreft de diocesen in de Nederlanden. Door persoonlijke omstandigheden werd 
zijn verblijf er echter ruim een halfjaar onderbroken, waardoor het beter leek versneld af te studeren. 
Op 21 januari 19661egde hij bij Jongkees het doctoraal examen af; niet op basis van een formele afstu
deerscriptie maar aan de hand van het archiefWerk en de verslaglegging voor het genoemde Corpus als
mede van een werkstuk voor het bijvak Nieuwe Geschiedenis over 'Het Frans Bewind in Breda in 
1793'.4 Direct daarop vervolgde hij zijn onderzoek in de Vaticaanse archieven. Toen hij in juli voor de 
tweede keer uit Rome terugkeerde, werd hem een doctoraalassistentschap aan het Groningse 
Instituut voor Geschiedenis aangeboden. Het assistentschap duurde van augustus 1966 tot maart 
1969. De functie hield een beperkte onderwijstaak in - handboekcolleges voor eerstejaars - en het 
voorbereiden van een proefschrift over de verering van Jacobus de Meerdere, het thema dat al tijdens 
de excursie van 1960 was komen bovendrijven. 
De roerige jaren rond 1968 bleken overgangsjaren, zowel op persoonlijk vlak als ten aanzien van 
werk. Nadat hij in juli 1966 was teruggekeerd uit Rome, raakte hij op de Grote Markt van 
Groningen, toen hij tijdens een Vietnammanifestatie toevallig een activistenkraampje passeerde, in 
gesprek met de aanstaande lerares geschiedenis Jet Rijlaarsdam. Hoewel hij de Amerikaanse politiek 
kritisch bezag, was hij het niet eens met de eenzijdige argumentatie van de demonstranten. Het 
meningsverschil smaakte kennelijk naar meer en vormde in ieder geval geen enkel beletsel om het 
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jaar daarop, op 16 september 1967, met Jet in het huwelijk te treden. De opvolging van Van Winter 
in 1966 door respectievelijk E.H. Waterbolk voor de Nieuwe en E.H. Kossmann voor de Nieuwste 
Geschiedenis, en de toename van het aantal studenten, deden Jan al besluiten de bakens te verzet
ten. Daar kwam echter nog iets bij: op het Groningse Instituut voor Geschiedenis kwam een heuse 
afdeling Middeleeuwse Geschiedenis tot stand waarin, zo oordeelde men, naast Jongkees een gepro
moveerde en ervaren medievist niet mocht ontbreken. Besloten werd Huub Jansen als hoofdmede
werker aan te trekken. Deze beslissing beperkte de positie van Van Herwaarden: de interessante 
colleges zouden voortaan immers door Jansen worden gegeven. Onder die druk wilde hij niet in 
Groningen blijven en per 1 maart 1969 trad hij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij het 
Utrechts Universiteitsmuseum. 

Jet en Jan in Velosnes, circa 1995. (Foto: Dick E.H. de Boer.) 

In 1968 was bij toeval enige weken woonruimte nabij Brussel beschikbaar gekomen. Het jonge echt
paar besloot er de zomer door te brengen, teneinde er voor het Jacobusonderzoek de rijke collecties 
van het Algemeen Rijksarchief te verkennen. Daar stuitte Jan toevallig op de meiersrekeningen van 
Leuven die tot zijn verbazing tientallen strafbedevaarten vermeldden. Op dat moment 'viel het 
kwartje' en kwam de jonge historicus tot het inzicht dat het veel geschikter zou zijn om zich tot dit 
geografisch en thematisch scherper afgebakende onderwerp te beperken. Toen vervolgens de 
archief-bibliothecaris hem het boek aanreikte van kanunnik Van Cauwenbergh, die eerder een stu
die aan het onderwerp had gewijd maar daarbij slechts beperkt uit de rijke bronnen had geput, was 
hij geheel overtuigd van de juistheid van die verschuiving.5 Ook promotor Jongkees yond het een 
goed idee het onderwerp in te perken van de algemene cultus rond Sint-Jacobus naar een karakte
ristiek element van de rechtspraktijk van de Lage Landen. Bij deze inhoudelijke bijstelling speelde 
niet alleen het gedreven en gepassioneerd 'willen weten' en het 'gegrepen worden' een grote rol, 
maar, zoals gezegd, vooral ook 'het toeval': twee karakteristieke elementen van Van Herwaardens 
wetenschappelijke habitus. Omdat de invalshoek van het toeval een minder serieus-wetenschappe
lijke omgang met de historie zou impliceren, maakte zijn visie toentertijd ook kritiek 10s.6 
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Onterecht, volgens Van Herwaarden die het nag steeds hartgrondig oneens is met quasi-verweten
schappelijking en onnodig getheoretiseer. De resultaten van het moderne, vooral via (NWO-)pro
gramma's planmatig gevoerde onderzoek, ervaart hij vaak als van bezieling en gedrevenheid 
verstoken ambtelijke rapportages. 

Door de arbeid aan zijn proefschrift bleefhet historisch ambacht, meer dan de museale wereld, een 
grate aantrekkingskracht op Jan uitoefenen. Twee jaar na de Brusselse zomer solliciteerde hij dan 
oak naar een vacature bij de nieuw op te zetten studierichting Maatschappijgeschiedenis aan de 
toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool. Op 1 augustus 1971 trad hij er in dienst als 
wetenschappelijk ambtenaar, vanaf 1974 was hij hoofdambtenaar. De overgang naar de Rotterdamse 
universiteit bracht het vaste ijkpunt voor zijn verdere carriere: de opbouw, consolidatie en later oak 
de bescherming van de subfaculteit Maatschappijgeschiedenis i.o. gedurende zo'n 34 jaar. De nieu
we werkkring hield tegelijk een verhuizing richting Rotterdam in. In Nieuwerkerk aan den IJssel (en 
vanaf 1982 in Krimpen aan den IJssel) kreeg hij letterlijk alle ruimte am oak prive aan de uitbouw 
van zijn grote boekencollectie en zijn eigen oeuvre verder te werken. 
In het leven van het echtpaar Van Herwaarden-Rijlaarsdam veranderde in deze periode nag veel 
meer. Jet studeerde af en began haar lange loopbaan in het geschiedenisonderwijs, die ze pas recent, 
op 31 december 2004, afsloot. Oak kregen zij twee zoons, waarbij in de naamgeving van de oudste 
de Santiago-voorliefde doorklinkt: Zeger Jacob (*1972). De tweede zaon, Clemens Albert (*1975) trad, 
mede door het 'geschiedkundig klimaat' in huis, als historicus in de voetsporen van zijn ouders. In 
de jaren zeventig werd oak de relatie met Italie - Toscane - intensiever, waardoor Jans interesse 
voor de Italiaanse geschiedenis en kunst groeide. Dit had zijn weers lag op de inhoud van zijn onder
wijs, maar leidde oak tot een aantal artikelen, zoals onder meer blijkr uit deze bundel. 

DE ROTTERDAMSE PERIODE 

In Rotterdam was men in die jaren bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe opleiding 
geschiedenis. De voorbereidingscommissie had grote behoefte aan een historicus die goed op de 
hoogte was van het reilen en zeilen in een letterenfaculteit en die bovendien openstond voor de 
nieuwe richting die men in Rotterdam wilde inslaan met het yak geschiedenis. Binnen de voorbe
reidingscommissie was Van Herwaarden als historicus penvoerder. In de nieuwe opleiding 
Maatschappijgeschiedenis zou de interdisciplinaire benadering van het yak geschiedenis centraal 
staan. De samenwerking tussen economen, (rechts)historici en sociaalwetenschappers leidde tot de 
opstellenbundel Lof derzotheid, onder redactie van (toen nag drs.) Van Herwaarden. De bundel werd 
op 8 november 1973 gepresenteerd tijdens de eerste dies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot 
1980 fungeerde Jan meestal als secretaris van de voorbereidende commissies en van het bestuur van 
de subfaculteit Maatschappijgeschiedenis i.o, die met ingang van 1979 van start ging. Vlak voordat 
de nieuwe opleiding daadwerkelijk began, was zijn proefschrift gereed. Hij promoveerde op 8 maart 
1978 bij zijn zo gewaardeerde leermeester Jongkees in Groningen cum laude op het thema van de 
opselesde bedevaarten. 
Bij de start van Maatschappijgeschiedenis was de invloed van de maatschappijwetenschappers op 
het curriculum groot, zodat de nieuwe opleiding geen literaire, maar een maatschappijwetenschap
pelijke invalshoek kreeg. Maatschappijgeschiedenis beantwoordde daarmee aan de behoefte van een 
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nieuwe kritische groep jonge onderzoekers en studenten die algemene historische kennis wilden 
integreren met maatschappijwetenschappen: rechten, economie, sociologie en later oak nag politi
cologie en sociale-psychologie. Deze vakken werden dan oak in het curriculum opgenomen; zander 
een basiskennis van de maatschappijwetenschappen zou 'maatschappijgeschiedenis' zich immers 
niet wezenlijk onderscheiden van de 'traditionele' historische opleidingen. Besloten werd de chro
nologie als rode draad los te laten en te vervangen door een indeling in maatschappijtypen, oftewel 
samenlevingsvormen die liepen van pre-agrarische, agrarische, agrarisch-verstedelijkte en industri
ele samenlevingen tot de agrarisch-metropolitaire maatschappijtypen, die gedeeltelijk gei:ndustria
liseerd en verstedelijkt zijn. 
In andere landen had men al ervaring opgedaan met integratie van maatschappijwetenschappen en 
geschiedenis, maar in Nederland was maatschappijgeschiedenis een novum. De nieuwe opleiding, 
waarvan Jan zich terecht als een van de oprichters beschouwt, wilde afrekenen met de elders vigeren
de benaderingswijze van eenmalige en unieke gebeurtenissen als uitgangspunt van studie. In het 
gedenkboek over de Erasmus Universiteit formuleerde hij het zelf als voIgt: 'De maatschappijhisto
rische aanpak maakt geschiedbeoefening maatschappelijker, terwijl de literair-historische aanpak 
enerzijds de geschiedwetenschap meer in de sector der kunsten brengt en anderzijds de geschiedwe
tenschap niet tot maatschappelijke factor maakt.'7 Voor de goede verstaander is duidelijk dat de 
auteur deze opvatting van geschiedenis eigenlijk vreemd was. Dat wil niet zeggen dat hij zich niet 
achter het concept maatschappijgeschiedenis kon scharen; zijn aangeboren loyaliteit getrouw ver
leende hij waar mogelijk steun en verdedigde hij de uitgangspunten van wat al spoedig 'de 
Rotterdamse variant' ging heten. Maar Van Herwaarden voelde zich tach het beste thuis in het lite
rair-historische veld, dat dan oak de kern van deze bundel uitmaakt. 

Als universitair hoofddocent verzorgde Jan voor wat to en nag de vakgroep Pre-industriele 
Samenlevingen heette, het onderwijs op het gebied van de agrarische en agrarisch-verstedelijkte 
samenlevingen. Wie hem als docent heeft meegemaakt, weet hoezeer hij het belang van brede alge
meen historische en maatschappelijke kennis en eruditie uitdroeg. Voor de studenten die van ver
halen hielden, waren zijn colleges een waar genot want hij onderscheidde zich van veel andere 
docenten door gedrevenheid en boeiende verteltrant. zelf omschreefhij zijn wijze van doceren als 
associerend; graag meanderde hij door de brede historische literatuur, die hij kende als zijn broek
zak. Als de studenten daarom vroegen, week hij gemakkelijk af van de voorgeschreven collegestoE 
Het kostte de studenten weinig moeite hun docent op bedevaartpad te sturen of te laten vertellen 
over de kruistochten. Na afloop waren ze blij met het 'heerlijk ouderwetse college' en Jan had zelf 
niet minder genoten. 

Vanzelfsprekend zorgde hij ervoor dat de studenten binnen de maatschappijhistorische traditie aan 
hun trekken kwamen. Een van de boeiende boeken die Jan zijn tweedejaarsstudenten voorschreef, 
was John Critchley's Feudalism, waarvan de eerste druk verscheen in 1978.8 Het was gekozen am de 
studenten kennis te laten maken met een wereldwijde comparatief-historische benadering van de 
sociaal-economische en politieke aspecten van feodalisme. Jan gaf wel op zijn geheel eigen wijze 
invulling aan dat maatschappijhistorische, comparatieve kader. Hij hanteerde hiervoor zijn geliefde 
methodiek: slosseren, waarmee hij zijn pupillen wilde tonen dat nauwgezet lezen gepaard dient te 
gaan met het maken van aantekeningen en interpretaties in de kantlijn. Veel studenten hadden 
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iStudenten draaien op voorcatastrofe in onderwijs' 
Stndcrcli wordt In tltl w(!IWllwt '.leW 
~tuk tluurdljr, IIUKNtl collcgtlM(lltJeu 
'Vornu:!U tit' tHllUtt UllhUl:lihlM 0111 dll be
zululain,qt!ll up III.n ondcnvlJs ongc
tI!lilU hI UllIkcu en ten interUlldoliulc 
crllll" In het huger ondcrnrlJs te voor~ 
kOIUCli. liet bcdriJfsleven is immcrs 
aileen bereid om onderzoek te sponsQ~ 
ren, en de overheid wcnst steeds min
der te investeren in mensen die later 
goed gaan verdienen. 

Het was geen opwekkend scenario, 
wat prof.dr. F. van VUght aan de Uni
versiteit Twente (UT) schetste tijdens 
het congres fntemationalc trends in 
het hoger onderwijs, ter gelcgenhcld 
van het ticnjnrig jubllcum Vlln het 
Centrum voo!' StudicfI VUlt het HOKel' 
Ondorwll,b.lcld (CSHOUj, V"II VUllh. 
I, dlrectu", Villi h" GSBOn, 
rfl!fWHl do litr~}()m iitud~Ilt~\n dtt! lI\ch 
""ntooili. hi! ""lv.rah.I"" on hogo" 
,.hnlon g"',lIl1g blilft gmol<n, IIm"lon 
dOllv.,hodon blnMllon butto" ""'Opil 
dt! A{!1dlmuU'I uccdlt venier dlcht, zo 
blilk. ul. ondol1lo,k von h .. CSBon, 
N(!t (!t!lHntnt ondij!'i(loht de sltuntie in 
!I'rink,llk, Dult,llIllcl, Engel_nd, de 
VCfcnlgde Stilten, Japan, Zwedcn en 
NtldQrtnnd. AIleen in Frankri;k pompt 
do ovorhoid doclbewust meer geld in 
het boger onderwijs. 
Zolang selectie aan de poart onbe
spreekbaar is, k~en de kosten niet 
worden gedrukt. Universiteiten en ho
gescholen worden gedwongcn om bui· 
ten de deur op zock te gaan naar meu
we gcldschietcIS, de derde geldstroom. 
Ben activitcit waat Nederland opval
lend succesvol in is, blijkt uit een 
ovcrzicht van CSHOB. Sinds 1980 is 
dcze gcldstroom vier maal zo groat 
geworden. Duitsland laceg in die 
periode sfechts andcrhalf kcer zo veel 
geld van derden los als in 1980, elders 
was de groei nog bescheidener. 
AI dat extra geld is echter vdjwel 
geheel besteed aan onderzoek ·of 
dienstverlerung. De 'gewone student' 
hee£t er niets van gemerkt. Oat komt, 
nidus cnke1e andere sprekers op het 
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congres, omdat het voor bedrijven 
zelden int,eressant is om colleges en 
werkgroepen'te sponsoren. Het'gevaar 
dreigt dat instellingen zich te com
mercieel opstelien, waarschuwd,e W. 
Taylor (University of London). 'IIDe 
markt vraagt activiteiten van: univer
siteiteq waarvoor zij helemaal niet 
bedoeld zijn." 
Van V~ght concJudeerde in Tw~te 
dat het hoger onderwijs in de Westerse 
landen op een catastrofe afstcvent aIs 
er geen geld bij komt. De groei van bet 
aantal studenten wordt op geen enke1e 
wijze gecompcnscerd. Sterker nag: 
doordat er weI meer geld bcschikbaar 
komt voor onderzoek, komt het 
onderwijs nag meer in het verdornd
hoekje te' zitten. Het on~erwijs lijdt 
dus dubbeL onder de bezuinigings
drang van de overheden. 
Kijkend ,naar de toekomst is het 
voJgens Van Vught onvermijdelijk dat 
studenten meer collegegeld gaan 
bctru.en, _ zolang er niet wordt gese
lecteerd aaD de poort. In een nadere 
toelichting denkt hi; dat de hoogte van 

,·dit bedrag kan 'vari~ren per stuilie. Het 
kan wellicht worden gerclateerd aan 
de kans op een beboorlijk betaalde 
baan. Het collegegeld is dit jaor 2150 
gulden. Ook is voIgens'Van Vught 
denkbaar dat. afgestudeerdcn van uni
versiteiten en bogescholen extra be
lasting betalen. Het percentage hangt 
daarbij af van de gevolgde studie. Dit 
systeem bestaat in Australi~. 
Maatschappelijk bestaat er brede 
steun am studenten meer te Jaten 
betalen. Zoals'voonnalig staatssecre
tans Cohen zei: een afgestudeerde aea
demicus of hbo'cr profiteert meer van 
zijn opleiding dan de maatschappij. 
Dan mag hij daar dus best meer aan 
meebetalen. 
Wat politici zal interesseren is dat 
slechts zes pro cent van de inkomsten 
van Nederlandse universiteiten en ho
geschQlen afkomstig is uit collegegel
den. Dat is meer dan Duitsland (0 pro
cent', maar veel minder dan Japan (34), 
Amerik_1251 en Engeland (21), IHOPI 

moeite met Critchley; het boek vereiste een eruditie en voorkennis die vooral de jongere studenten 
niet bezaten. Bovendien waren de collega's die zich bezighielden met niet-westerse samenlevingen 
niet gelukkig met Jans keuze voor Critchley. Zij vonden dat hij zich moest beperken tot het feoda
lis me in de Middeleeuwen. Later schakelde Jan over op het door hernzelf, J ohan Scheurkogel en Dick 
de Boer geschreven boek Middeleeuwen. 9 Dit toegankelijke encyclopedische overzicht van de 
Middeleeuwen droeg duidelijk de sporen van de Rotterdamse maatschappijgeschiedenis en de 
Franse Annales-school. In de thematisch opgezette tekst is veel aandacht besteed aan bronnen en 
methoden. Hoewel het twee drukken beleefde, brak het op de Nederlandse universiteiten niet door 
als handboek. De historische opleidingen hadden zich inmiddels afgekeerd van maatschappijtypen 
en concentteerden zich weer op de ttaditionele chronologie. 

Voor zijn gemotiveerde studenten ging Jan door het vuur. Niets was hem teveel en wie hem beter 
leerde kennen, kon zich meestal al snel geen betere docent voorstellen. De Groningse Jongkees-tra
ditie yond voortzetting in Rotterdam. Tijdens studiereizen nam hij studenten op sleeptouw en met 
een aantal van hen legde hij contacten die uitmondden in echte vriendschappen. Tijdens de srudie
reis naar Istanbul in 1986 raakre menigeen verrukr over zijn uitleg bij de mozaYeken in de kerk van 
het beroemde Chora-klooster. Actieve en ambitieuze studenten konden altijd op Jan rekenen. Hun 
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initiatieven steunde hij uit volle overtuiging. Hij was te allen tijde bereid zich in te zetten voor 
debatten, activiteiten en symposia die de faculteit en de opleiding in Rotterdam ten goede kwamen. 
Zo konden de oprichters va~ de Stichting Maatschappijhistorisch Onderzoek vanafhet begin reke
nen op een enthousiast onthaal. Aan de bundel Historie en Inte8ratie, over de Europese eenwording, 
leverde hij in 1994 zelf een bijdrage met het artikel 'Een lijntje op de kaart'. 

Ook op lokaal niveau toonde Van Herwaarden historische betrokkenheid. Van 1974 tot 1983 was hij 
lid van het besruur van het Historisch Genootschap Roterodamum waar hij zich in het bijzonder 
inzette voor de door de stichting uitgegeven publicaties. Gedurende Jans bestuurslidmaatschap ver
schenen dertien boeken; bij sommige was zijn betrokkenheid groot, zoals bij de omvangrijke bio
grafie van Hendrik Muller over zijn grootvader Hendrik Muller Szn., een Rotterdams Zeehandelaar 
(1819-1898). Jan schreef toen al met enige regelmaat voor het Rotterdams Jaarboekje. Zijn eerste bijdra
ge in 1979, over 'Clio in Rotterdam' bevatte een uitdrukkelijk pleidooi voor een nieuwe geschied
schrijving van de stad Rotterdam, die er ook daadwerkelijk zou komen en in 2000 werd afgerond. 
Zelfleverde hij een belangrijke bijdrage aan een serie lesbrieven over Rotterdam voor het middel
baar onderwijs ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Historisch Genootschap 
Roterodamum. 

Tot het einde van zijn Rotterdamse loopbaan heeft Jan van Herwaarden zich ingezet voor de faculteit 
die hij vanafhet begin uit overtuiging en met passie had gediend. Bestuurlijke verantwoordelijkheden 
ging hij niet uit de weg hoewel ze hem minder goed lagen. Zijn oprechtheid en loyaliteit, gevoegd bij 
zijn ontvlambaarheid en authentiek rechtvaardigheidsgevoel, maakren hem tot een integer bestuur
der, maar niet tot een geslepen tacticus of een bedreven manager. Hij stak bijvoorbeeld zijn kritiek 
nooit onder stoelen en banken, zelfs als deze houding tegen zijn eigen belangen indruiste. Binnen de 
faculteit genoot Jan veel erkenning en waardering voor zijn inzet, maar het uitblijven van een hoog
leraarschap viel hem zwaar. Dat zijn eigen faculteit hem daarbij niet tegemoetkwam, was voor hem 
teleurstellend. In 1982 verkoos de subfaculteit Willem Frijhoff omdat deze mentaliteitshistoricus bij 
uitstek beter paste in het profiel van maatschappijgeschiedenis. Hoewel het hem had getroffen dat 
het hoogleraarschap aan hem voorbijging, was hij zeer gelukkig met de komst van Frijhoff die, zoals 
Jan zelf regelmatig toegaf, een grote aanwinst was voor de faculteit. De twee werkten intensief en 
prettig samen. Toen Frijhoff overstapte naar de Vrije Universiteit was Jan een van de eersten om te 
erkennen dat het vertrek van Frijhoff een zware aderlating voor Rotterdam betekende. Vanwege de 
uiteenlopende problemen rond de vacature werd Jan gevraagd de leerstoel Geschiedenis van pre
industriele samenlevingen van 1999 tot 1 september 2001 tijdelijk waar te nemen. Als UHD hield hij 
de aanstelling tot eind april 2005, het moment van zijn pensionering. 

Pogingen om elders het alleszins verdiende professoraat te verwerven, liepen op niets uit. Groot was 
dan ook de voldoening toen hij in 1992 in aanmerking kwam voor de benoeming als bijzonder 
hoogleraar culruurgeschiedenis vanwege de Erasmusstichting in Rotterdam. In 1994 was de benoe
ming een feit. Als opvolger van Jacques Oerlemans richtte de nieuwe bekleder van de Dr. Elie van 
Rijckevorsel-leerstoel zich in toenemende mate op Erasmus, Rotterdams grote 2Oon. In die gelukki
ge jaren negentig viel veel op zijn plaats. In Erasmus yond Jan, naast de bedevaarten, een nieuw 
onderzoeksgebied waarmee hij zich ook binnen de faculteit kon profileren. De universitaire identi-
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teit vroeg als het ware om een Erasmuskenner. 
Op 2 september 1994 hield hij zijn rede Beeld en 
verbeelding oftewel de pileus Erasmi, waarin vele inte
resses - van kunst tot humanisme - werden 
verenigd. De nieuwe positie bracht hem nog 
dichter bij het Rotterdamse intellectuele en his
torische milieu waar hij zich ondertussen als een 
vis in het water voelde. Dankzij zijn eerdere 
betrokkenheid bij de Stichting Historische 
Publicaties Roterodamum was Jan zeer ver
trouwd met de geschiedenis van Rotterdamse 
families. Onder hen bevonden zich de vooraan
staande Van Rijckevorsels en de Rotterdamse 
zeehandelaar Hendrik Muller Szn., was gehuwd 
geweest met een tante van dr. Elie van 
Rijckevorsel, naar wie Jans leerstoel is genoemd. 
Tussen 1999 en 2004 schreefJan elk jaar een bij
drage over Erasmus in het Rotterdams Jaarboekje. 
Voor Erasmus loopt in Rotterdam een groot 
publiek warm. Dat bleek ook op 29 januari 1998 
toen meer dan duizend toehoorders in de 
Laurenskerk de voordracht van Jan van 
Herwaarden over Erasmus volgden. 

Ook na zijn pensionering blijft Jan doceren. 'Zo lang het me gegeven is', zoals hij zelf zegt. Geen 
onderwijs voor de reguliere studenten, maar voor de ouderen die zijn populaire colleges volgen in 
het kader van het HOVO aan de Erasmus Universiteit. 

DE WETENSCHAPPER 

Wie achterin de bibliografie achterin dit boek doorleest, valt het zeker op dat enkele onderzoeksthe
rna's Jans bijzondere aandacht genoten. In kwantitatief opzicht nemen de onderzoeksthema's bede
vaart en geloofsleven een centrale positie in. Zoals bekend boeide het verschijnsel bedevaarten hem 
al sinds zijn studie, al beperkte zich dat aanvankelijk nog tot de samenhang met het geloofsleven. 
Dat laatste aspect kwam toevallig pregnant naar voren bij de beoordeling van zijn proefschrift. 
Opgelegde bedevaarten werd beoordeeld in het kader van een bij het toenmalige ZWo aangevraagde 
publicatiesubsidie. Het was de katholieke medievist Adriaan Bredero, hoogleraar middeleeuwse 
geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, die Jan daarbij op de ziel trapte - als dit in deze 
context ten minste een toepasselijke metafoor is. Ais beoordelaar schreef hij namelijk over Van 
Herwaarden 'dat het voor hem moeilijk zou zijn goed aan te voelen wat bedevaarten in het toenma
lig religieus beleven hebben betekend', een dubbele verwijzing naar de volgens Bredero te strikt 
institutionele invalshoek in het proefschrift, maar vooral ook naar Van Herwaardens niet-katholie
ke of niet-religieuze achtergrond. lO Het proefschrift is inderdaad, conform de opzet, meer een 
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beschrijvende rechtshistorische studie dan een cultuurhistorische analyse van het laatmidd"Ii'C'ttw_ 
se geloofsleven. Afgezien van de vraag of'beleving' van geloof i.iberhaupt als onderzoeksobjnl 1\;111 

worden gekend of onderzocht, heeft Bredero's uitdagende zinsnede waarschijnlijk toch een po~i (iel 

effect gesorteerd. Na zijn promotie zou Van Herwaarden zich namelijk meer en meer gaan toeleg 
gen op de geloofsvoorstellingenbij de middeleeuwse mens. Ais eerste inspiratiebron daartoe fun
geerde Lucien Febvres Le probll:me de l'incroyance au XVI sil:cle. La religion de Rabelais, het: boek waarop 
Jongkees hem tijdens zijn studie had gewezen en dat inzicht verschafte in de mentale voorstellings
wereld van de Middeleeuwen alsmede in niet-dominante geloofsuitingen.11 

Een eerste aanzet tot deze richting had Van Herwaarden al voor zijn promotie gegeven. Aan de hand 
van het materiaal dat hij tijdens het vooronderzoek voor zijn aanvankelijke proefschriftonderwcrp 
- de Jacobusverering - had verzameld, was hij in 1972 'per toeval' en 'en passant' ook begonnen 
een nog niet bestaand Nederlandstalig boek over het fenomeen bedevaart te schrijven. Vanwege zijn 
contacten bij Spiegel Historiael kwam dit boek in 1974 uit onder de titel Pelgrimstochten als 'grote Fibula'. 
Dit introducerend werk voor een breder publiek is nog altijd een handzame en betrouwbare inlei
ding op het fenomeen (vooral middeleeuwse) christelijke bedevaarten. Gezien de brede belangstel
ling vandaag de dag voor pelgrimsreizen, is het eigenlijk te vroeg op de markt verschenen. 

Het proefschrift van 774 pagina's dik, waarvan 173 pagina's noten en 154 pagina's bijlagen, maakte 
meteen duidelijk hoezeer Van Herwaarden de annotatielessen van zijn leermeester Van Winter ter 
harte had genomen. Zijn uitvoerige onderzoek bracht hem in de oude archieven van de N ederlandse 
en vooral Belgische steden. Het bronnenonderzoek leverde een oorspronkelijke studie op waarin de 
maatschappelijke invloed op de laatmiddeleeuwse rechtspraktijk in de sterk ontwikkelde stedelijke 
cultuur van de Lage Landen werd verklaard. Hiermee plaatste hij het fenomeen bedevaart op de his
torische kaart van Nederland. De groeiende invloed van de toen opkomende mentaliteitsgeschiede
nis stimuleerde de interesse in bedevaarten en devoties. De benoeming van Willem Frijhoffin 1982 

zorgde op dit gebied voor een positieve impuls. Frijhoff, die was afgestudeerd op bedevaarten in 
Nederland en gevormd binnen de Franse Annales-school, bracht een grote expertise in op het terrein 
van cultussen en bedevaarten van na de Middeleeuwen. Vanaf dat moment kon dit brede onder
zoeksveld in Rotterdam vanuit verschillende invalshoeken en perioden worden bestudeerd. 

Van Herwaarden wordt met recht de pionier van het Jacobusonderzoek genoemd. Samen met een 
aantal goede collega-onderzoekers in het buitenland, zoals Robert Plotz,12 Paolo Caucci von Saucken 
en L. Vazques de Parga, vormde hij een internationaal netwerk van Santiago-onderzoekers, waar 
haast niemand om heen kon. Om die kwaliteit werd hen gevraagd hun expertise in te zetten bij 
grote tentoonstellingen (en de bijbehorende catalogi) zoals de Europalia 85 Espana-expositie 
'Santiago de Compostela' in Gent (zie nt. 94) of die van 'Wallfahrt kennt keine Grenzen' (zie nt. 82) 

in 1984 in Mtinchen. De belangstelling voor, en het onderzoek naar, de Jacobuscultus in Nederland 
maakten dat Van Herwaarden een geannoteerde vertaling van de twaalfde-eeuwse gids voor de pel
grim naar Santiago (1983, nt. 76; herzien in 1992) en het boek Pelgrims door de eeuwen heen (1985, zie nt. 

87) liet verschijnen. 

Jans optreden als Jacobusgeneralist en Nederlandspecialist op de internationale Santiagofora, bracht 
hem ook dichter bij de Nederlandse devotiepraktijken in het algemeen. Zijn onderzoek op dat ter-
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rein yond zijn weers lag in artikelen over onder meer de aflaatpraktijk, de eucharistische en lijdens
devotie, kruiswegverering, broederschappen, Jeruzalembedevaarten, het Heilig Hout en verschil
lende specifieke heiligencultussen. Hij benaderde de onderwerpen niet vanuit een kerkelijke of 
verzuilde achtergrond maar onderzocht ze op een neutrale en literair-historisch manier wat een aan
tal vernieuwende inzichten opleverde. Op basis van dit bronnenonderzoek vroeg de redactie van de 
nieuwe Al8emene Geschiedenis derNederlanen hem niet aIleen de institutionele kerkgeschiedenis in kaart 
te brengen, maar tevens een bijdrage te leveren over het 'gelovige yolk in de late Middeleeuwen'. In 
het sruk, waarin het wemelt van devoties, wonderen, broederschappen, soorten van aflaten en 
natuurlijk van bedevaarten, resoneert de vroege belangsteIling voor Febvre. Dicht bij zijn histori
sche leest zou Van Herwaarden altijd blijven. Hij kon dan ook uitermate kritisch worden ten aan
zien van de zijns inziens te sterk antropologiserende tendensen binnen het historisch onderzoek. 
Daartoe mengde hij zich bijvoorbeeld in het debat rond het bedevaartonderzoek van de 
Amerikaanse antropoloog Victor Turner.13 In een besprekingsartikel van dit boek stelde Van 
Herwaarden seep tisch te zijn ten aanzien van toegepaste 'weidse concepties of diepzinnige interpre
tatiemodeIlen.'14 Turner plaatste, aldus Van Herwaarden, de bedevaart - die hij als een limonoid ver
schijnsel opvatte - in een comparatief dwangmodel, waarbijhet verschijnsel in andere (tribale) 
culturen veel te sterk aan de christelijke bedevaart werd gespiegeld. Op basis van zijn eigen brede 
historische feitenkennis van het fenomeen, haalde hij een aantal beweringen onderuit, zoals de ver
onderstelde tijdelijke starusverhogingvan de pelgrim. Hoe fascinerend hij de antropologische door
kijkjes ook yond, hij las te veel jargon en zag te weinig bewijs. Het waren 'generalisaties, die 
weliswaar moeilijk beknopt weerlegbaar zijn, maar die nadere ontleding niet kunnen doorstaan.' 
Zoals meer historici achtte Jan een onderzoeksconcept of -theorie in de regel een dwangmatig keurs
lij£ Zijn voorkeur ging uit naar het historisch ambacht met zijn gedegen bronnenonderzoek, dat 
het unieke van de historische gebeurtenissen voor zich liet spreken. Mede door de specifieke bena
dering drong zijn onderzoek niet altijd door tot de juiste niveaus en was een buitenstaander nodig 
om op de eenheid in zijn oeuvre te wijzen en een gooi naar (een wijdere) internationale erkenning 
te doen. Die (relatieve) buitenstaander was de Amerikaans-Nederlandse kerkhistoricus Heiko 
oberman. In de zomer van 2000 raakte oberman overtuigd van het feit dat de 'key publications' van 
Van Herwaarden een Engelse vertaling verdienden. Onder de titel Between Saint James and Erasmus. 
Studies in Late-Medieval Reli8iouslife; Devotion and Pil8rima8e in the Netherlands verschenen in 2003 bij Brill in 
Leiden negentien lijvige artikelen in 2003, in de serie Studies in Medieval and Riformation Thou8ht van de 
in 2001 plotseling overleden Oberman. 

Ook deze bundel, Een profane pel8rima8e naar de Middeleeuwen, representeert de erkenning en het succes 
van het pad dat Jan veertigjaar geleden insloeg. Het onderzoek naar de religieuze ervaring van gewo
ne mensen in het verleden, naar het maken van reizen, naar de wisselwerking tussen geloof en ken
nis en naar Nederlandse eigenheid zoals het stedelijk leven en bewustzijn, aIle onderwerpen die Jan 
van Herwaarden na aan het hart lagen, staan gelukkig weer volop in de belangsteIling en dat komt 
mede door zijn inzet op deze terreinen. Dat is ook de reden waaromjuist deze thema's zijn geselec
teerd. 
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