Mijn generatie, tien jaar later.
Generatiebesef, jeugdervaringen
en levenslopen in Nederland

Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen
die ik houd omdat geen mens er iets aan heeft
dat zijn mijn goede jeugdherinneringen
die neem je mee zolang je verder leeft
– Boudewijn de Groot
“Mijn generatie liet zich meer leiden door kerk en politiek en werd daardoor
minder zelfstandig”, “In mijn generatie was er voor vrouwen geen pensioen en
moest je ophouden met werken als je trouwde”, “In mijn generatie kon het niet
op, er was werk genoeg en overal kreeg je subsidie voor”, “Mijn generatie heeft
het moeilijk gehad om aan de slag te komen”, “Wat mijn generatie typeert is die
enorme vrijheid die we hadden. Je mocht alles onderzoeken”. Dit zijn uitspraken
van mensen uit verschillende generaties. Uitspraken die voor velen herkenbaar
zijn. Ze suggereren dat personen uit een zelfde generatie gemeenschappelijke
ervaringen hebben. Veelal gaat het om ervaringen uit de jeugdjaren die een
blijvende indruk achterlaten en een stempel drukken op een generatie.
Ervaringen die de lotgevallen van een generatie ook na de jeugdperiode tekenen.
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God wil het! Reizen in het spoor
van de kruisvaarders

Abdij van Melk
De historische importantie van de Kruistochten die tussen de 11e en de 15e eeuw
plaats vonden in Europa en het Midden-Oosten wordt in het huidige tijdperk
doorgaans door Westerse historici en politici onderschat.
Lejo Siepe en Robert Mulder volgden enkele jaren geleden het spoor van de

eerste Kruistocht en ontdekten dat met name in de Arabische wereld de
herinneringen aan de Kruistochten nog altijd levendig zijn. In de hoofden van veel
moslims is deze historische gebeurtenis actueler dan ooit. De islamitische wereld
voelt zich bedreigd door het Westen. Het Westen voelt zich bedreigd door de
islamitische wereld. Een geschiedenis herhaalt zich. Heden ten dage worden in
zowel de christelijke stromingen als in de islam de geloofsstellingen weer
betrokken, gebaseerd op oude mythen, sagen en legendes. Hebben de
Kruistochten in dit verband meer dan een symbolische betekenis?
In dit reisverslag langs de route van de eerste Kruistocht hebben Lejo Siepe en
Robert Mulder geprobeerd antwoord te vinden op de vraag of er sprake is van een
nieuw vijandsbeeld gebaseerd op oude vooroordelen. De auteurs spraken in
Europa en in het Midden Oosten met vooraanstaande historici, schrijvers,
filosofen en geestelijken (onder andere Amos Oz, Amin Maalouf, Sadik Al Azm,
Benjamin Kedar, Halil Berktay) over de actuele invloed van de Kruistochten op
onze moderne geschiedenis en de onverminderd voortdurende godsdienstige
conflicten tussen moslims, joden en christenen.
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Woord vooraf
Dit proefschrift was een project dat voor het grootste deel tot stand kwam in stilte
en in de eenzame teruggetrokkenheid van studeerkamer, bibliotheek en archief.
Toch had deze arbeid niet zonder anderen gerealiseerd kunnen worden. Een
aantal mensen wil ik daarom op deze plaats bedanken voor hun bijdrage aan de
totstandkoming van dit boek.
In de eerste plaats dank ik mijn copromotor en voormalig docent George Vis,
omdat hij mij in 1989 al aanspoorde het onderzoek waarmee ik mijn studie afsloot
voort te zetten in de vorm van een promotieonderzoek en mij daaraan bij
gelegenheid bleef herinneren. Ik kijk met veel genoegen terug op de maandelijkse
gesprekken waarin wij ons over Slauerhoff bogen en hij de teugels van
interpretatie en begripsbepaling strak in handen hield. Mijn promotor Joep
Leerssen dank ik, omdat hij mij gedurende het schrijven op belangrijke
verbindingen en overeenkomsten wees die de grenzen van de Nederlandse
letterkunde overschreden en mij verder behoedde voor de valkuilen en
voetklemmen van de methodologie, de argumentatie en de logica.
Ik dank voorts mijn broer Steven Aalders, die een empathische maar kritische
meelezer was, en ook Chrétien Breukers, Stella Reydon en Hein Slewe, die de
tekst nauwgezet tegen het licht hielden en corrigeerden. De anglist Lydia Aalders
dank ik voor de vertaling van de Samenvatting. Claudia Daventry en Anna
Stevenson-Aalders gaven hiervoor advies, met name waar het om het Engelse
idioom ging, terwijl Amparo Garcia Celma nuttige wenken gaf ten aanzien van de
terminologie. Thomas Gravemaker, die in het verleden tekende voor de fraaie
vormgeving van de boeken die ik uitgaf, ben ik bijzonder dankbaar voor de layout. Uitgever Auke van der Berg dank ik voor de enthousiaste wijze waarop hij dit
proefschrift liet drukken en uitgeven. Ik dank mijn vrouw Mirjam en mijn
kinderen Caspar, Lucas, Brechtje en Nathalie voor de tijd die ik onttrok aan de
omgang met hen om aan mijn boek te werken. En in het bijzonder dank ik mijn
vader, Paul Aalders, die bij mij op voorbeeldige en vanzelfsprekende wijze de
eerbied en de liefde voor de wetenschappelijke studie deed ontwaken. Aan hem
draag ik dit boek op.
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Preface

This book contains a selection of treatises on the Kingdom of the Netherlands in
the Caribbean, 1954-2004. The Netherlands Antilles and Aruba are part of the
Kingdom of the Netherlands. The constitution of the Kingdom, Het Statuut (the
Kingdom Charter), was formalized in 1954.
In anticipation of the 50th anniversary of the Charter for the Kingdom on 15th
December 2004, a conference, workshops and a series of lectures were held in
the Netherlands Antilles. On Sint Maarten, the Island government initiated a
conference (22 October 2004), which also included representatives of neighboring
islands (St. Kitts and Nevis, Anguilla, French St. Martin), to be followed, the next
day, by workshops organized by the University of St. Martin. On Curaçao, the
University of the Netherlands Antilles arranged a series of lectures for the
general public in November and December 2005.
Most of the book is in English, part is in Dutch. This is a reflection of the language
practice in the Kingdom of the Netherlands. On Sint Maarten the lingua franca is
English. On Curaçao, a Dutch speaking national may lecture in Dutch, though a
presentation in Papiamento would certainly add to the speaker’s standing.
Notwithstanding, all lectures on Curaçao were in Dutch. The chapter on Suriname
has been included in order to present a more complete picture of the Charter’s 50
years history.
The authors present a medley of interests in the Kingdom of the Netherlands:
young scholars, seasoned academics, a former Aruban minister-plenipotentiary in
the Netherlands and a former Dutch resident- representative in the Netherlands
Antilles. The book’s Introduction is by Ernst M.H. Hirsch Ballin, a former minister
of Kingdom Affairs and presently a member of the Council of State of the
Kingdom. For many years he has maintained a deep-rooted and well documented
interest in the Kingdom of the Netherlands in the Caribbean.
The book’s cover shows a picture of a statue of a black Caribbean woman
wrapped in the colors of the Kingdom of the Netherlands.[i] We had some doubts
about this choice of cover. Could it be labeled as frivolous, irreverent or missing
the point? One of the authors convinced us that this statue reflects:
(…) that the Kingdom has been multi-ethnic for centuries; that people of all color
have been part of Orange; and that this awareness is growing. This statue is
gender sensitive by indicating the role women in colonial dress and head wrap
have played in critically translating the Netherlands dominance so that Antilleans
and Arubans while being victimized, did not see themselves as victims of history.
The statue symbolizes a new concept of the Kingdom of the Netherlands, and at

the same time it explicates that since colonial times the borders of the Kingdom
extend far beyond the North Sea. (Francio Guadeloupe)
With vigor and pleasure we have put this book together. Most of us knew each
other in cyberspace only; some met for the first time in ‘hard copy’ on Curaçao
and Sint Maarten. Very likely new bonds of scholarship have been fastened for
the days to come. This book would not have seen the light without the 50-year
Charter initiatives of the Island government of Sint Maarten (Sarah WescotWilliams, Dennis Pantophlet, Dorothy Lake), the University of St. Martin (Josianna
Fleming-Artsen, Maria van Enckevort) and the University of the Netherlands
Antilles (Miguel Goede and Douwe Boersema). We and our readers owe them
much appreciation. Only insiders know how hard it was to find the money to
realize these initiatives. Auke van der Berg, Rozenberg Publishers, agreed to run
the press again by stating: the future of the Kingdom is our niche.” So be it.
Lammert de Jong
Amsterdam, April 2005
NOOT
i. This statue was a complimentary present to friendly relations of a political party
(C 93) on Curaçao that aimed to integrate the Netherlands Antilles as part of the
Netherlands. Many years ago I had to honor to be invited on a Sunday morning on
Curaçao to speak about various options of Kingdom relations and have since
treasured this statue on one of the Caribbean bookshelves in my study. This party
did not achieve this goal and the gist of this book does not deal with this option.
Rozenberg Publishers ~ ISBN 978 90 5170 195 1 – 2005

Margot Leegwater ~ Sharing
Scarcity: Land Access And Social

Relations In Southeast Rwanda
Land is a crucial yet scarce resource in Rwanda,
where about 90% of the population is engaged in
subsistence farming, and access to land is
increasingly becoming a source of conflict. This study
examines the effects of land-access and land-tenure
policies on local community relations, including
ethnicity, and land conflicts in post-conflict rural
Rwanda. Social relations have been characterized by
(ethnic) tensions, mistrust, grief and frustration since
the end of the 1990-1994 civil war and the 1994
genocide. Focusing on southeastern Rwanda, the
study describes the negative consequences on social
and inter-ethnic relations of a land-sharing agreement that was imposed on Tutsi
returnees and the Hutu population in 1996-1997 and the villagization policy that
was introduced at the same time. More recent land reforms, such as land
registration and crop specialization, appear to have negatively affected land
tenure and food security and have aggravated land conflicts. In addition,
programmes and policies that the population have to comply with are leading to
widespread poverty among peasants and aggravating communal tensions.
Violence has historically often been linked to land, and the current growing
resentment and fear surrounding these land-related policies and the everincreasing land conflicts could jeopardize Rwanda’s recovery and stability.
Full text book: http://www.ascleiden.nl/news/sharing-scarcity

