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Peter R. Priester, Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1900 (’t Goy-Houten:
HES Uitgevers, 1998) 880 pp. Ook verschenen als A.A.G. Bijdragen 37 (Wageningen
1998). 

Dit is Priesters tweede indrukwekkende studie over de agrarische geschiedenis van een
Nederlandse provincie. Net als zijn eerste boek over Groningen verschijnt deze in de be-
kende blauw-witte reeks waaraan we al vele diepgaande en omvangrijke sociaal-economi-
sche studies over delen van Nederland te danken hebben. In ruim 400 bladzijden tekst
en vrijwel evenveel aan bijlagen komen drie eeuwen landbouw in Zeeland aan bod. Het
zal duidelijk zijn dat in de beperkte ruimte van deze recensie geen recht kan worden ge-
daan aan de vele punten en discussies die de auteur hierbij aansnijdt.

Priester schetst de geschiedenis van wat wel de oude landbouw in Zeeland wordt ge-
noemd. De oorsprong daarvan ligt al vóór 1600. De door Jan de Vries tussen 1500 en 1700
gesignaleerde verschuiving van ongespecialiseerde ‘peasants’ naar kapitalistische land-
bouw vond in Zeeland reeds voor 1580 plaats. De oude Zeeuwse landbouw kenmerkte
zich door een hoge productiviteit en door het behoud van de vruchtbaarheid van het
land door bemesting en een uitgekiend vruchtwisselingsstelsel. De boeren richtten zich
voornamelijk op de productie van broodtarwe en daarnaast ook op meekrap; allebei zeer
arbeidsintensieve teelten. Rond 1600 had de Zeeuwse landbouw al een hoge graad van
perfectie bereikt. Hierdoor waren veranderingen veelal niet aantrekkelijk, met als gevolg
dat het gedrag van de Zeeuwse boer nogal conservatief oogde. 

Van werkelijk conservatisme was echter volgens Priester geen sprake. Bij diverse nieu-
we technieken die niet of nauwelijks door de Zeeuwse boeren werden overgenomen,
toont hij aan dat deze in feite niet pasten in het bestaande landbouwsysteem of onaan-
trekkelijk waren vanwege het fysieke milieu. Tienden en pachten en dergelijke vormden
nauwelijks een belemmerende factor. Zo was een uitbreiding van de veestapel en daar-
mee van de mestproductie niet goed mogelijk in verband met gebrek aan goed drinkwa-
ter. Daarmee samenhangend was de al rond 1650 bekende klaver in Zeeland nooit erg
populair als stikstofverzamelaar. Er bestond namelijk weinig behoefte aan extra veevoer.
De schijnbaar conservatieve keuzes van de Zeeuwse boeren waren dus volgens Priester
wel degelijk rationeel. Daarbij zijn er genoeg voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de
Zeeuwse boeren bereid waren tot veranderingen. Zo was er na 1660/1680 om diverse re-
denen (afname van de vraag naar wol en lage prijzen van lammeren) een sterke terug-
gang van de schapenhouderij en in de tweede helft van de achttiende eeuw (afname van
de vraag vanuit de scheepvaart) van de ossenweiderij.

Priester onderscheidt drie perioden. De jaren 1600-1670 stonden in het teken van
grootschalige inpoldering ten zuiden van de Westerschelde, mede in verband met de
gunstige conjunctuur (de seculaire trend). In de jaren 1670-1870 was er sprake van een
voortdurende toename van de meekrapcultuur, vooral in het noorden van Zeeland. Veel
grote veranderingen vonden verder niet plaats, al verdwenen de extensieve schapen-
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houderij en de kaasmakerij en schommelde de hoeveelheid slachtvee nogal. De nadruk
in het landbouwsysteem bleef liggen op een zo groot mogelijk areaal tarwe of meekrap,
de gewassen met de hoogste geldelijke opbrengst. De al zeer hoge hectare-opbrengst van
in ieder geval tarwe vertoonde volgens Priester geen structurele toename. Na 1870 maak-
te deze ‘oude landbouw’ in heel Zeeland plaats voor een moderne bedrijfsvoering met
een snel stijgende productiviteit. Belangrijk daarbij waren de introductie van uitheems
zaaizaad en kunstmest. Dat laatste maakte de terugdringing van braak en de uitbreiding
van de teelt van suikerbieten en voedergewassen mogelijk. Al vanaf 1850 nam namelijk
ook de veestapel toe, vooral in de winter wanneer er genoeg drinkwater was. 

Een tweetal andere bevindingen van Priester is opmerkelijk genoeg om apart te
vermelden. Hij berekent dat er al in het begin van de zeventiende eeuw soms meer
broodgraan uit Zeeland naar Holland verscheept werd dan via de Sont uit het Balticum.
De binnenlandse graanproductie van de Republiek was tijdens de Gouden Eeuw veel be-
langrijker voor de voedselvoorziening dan tot nu toe werd gedacht. Ook het beeld van
Zeeland als een pachtprovincie blijkt minder algemene geldigheid te hebben dan tot nu
toe werd aangenomen. Rond 1900 werd 70 procent van het land gepacht, maar dit gold
niet voor de achttiende eeuw toen het aantal eigen boeren flink groeide en deze uitein-
delijk in 1800 zelfs het overgrote deel van het land controleerden.

Priesters beeld en analyse overtuigen deze recensent niet op elk punt. De veronder-
stelde grote mate van onveranderlijkheid van de bedrijfsvoering in de Zeeuwse landbouw
in de periode 1750-1860 is moeilijk te rijmen met de verdubbeling van de beschikbare
hoeveelheid arbeid op het Zeeuwse platteland. Priester meent dat deze ontwikkeling niet
gepaard ging met een agrarische intensivering. De vraag is dan natuurlijk: wat deden al
die landarbeiders? Dat al die extra agrarische arbeiders ieder seizoen zonder werk zaten
lijkt toch tamelijk onwaarschijnlijk.

De door Priester geconstateerde afwezigheid van een forse agrarische productiegroei
in de periode 1750-1860 zou bij sterke bevolkingsgroei een enorme welvaartsdaling be-
werkstelligd moeten hebben. In de jaren vanaf 1820 was echter van een daling van de bio-
logische levensstandaard voor zover bekend geen sprake. Tussen 1821 en 1860 vertoon-
de de lichaamslengte van lotelingen in Zeeland geen dalende trend, zoals geconstateerd
door J.M.M. de Meere in zijn Economische ontwikkeling en de levensstandaard. Dat gegeven is
in tegenspraak met de door Priester gesignaleerde stagnerende productie, gecombi-
neerd met een Zeeuwse bevolkingsgroei tussen 1815 en 1860 van 47 procent (p. 485) en
een toenemend aandeel van de landbouw in de Zeeuwse mannelijke beroepsarbeid van
51 procent in 1810 tot 58 procent in 1850 (p. 71). Priester ziet de zich relatief gunstig ont-
wikkelende Zeeuwse levensstandaard over het hoofd. Dit komt doordat hij zich wat de le-
vensstandaard betreft slechts concentreert op de overal in Nederland moeilijke tweede
helft van de jaren veertig, waarin volgens hem de aardappelziekte zelfs een Zeeuwse crise
de subsistance tot gevolg had en uiteindelijk resulteerde in een verviervoudiging van het
aantal bedeelden tussen 1815 en 1848 (p. 75-77, 301). 

Gezien de gunstige ontwikkeling van de Zeeuwse biologische levensstandaard vraag ik
mij af of de agrarische productie wel zo weinig groeide als Priester voor de periode 1750-
1860 lijkt te suggereren. Als je zijn grafieken van de gemiddelde hectare-opbrengst van
tarwe goed bekijkt, valt namelijk wel degelijk een stijging te ontwaren tussen circa 1750
en 1850 (p. 288, niet alleen zeer sterk in het volgens Priester onrepresentatieve Walche-
ren, maar ook in mindere mate in Schouwen-Duiveland). Ook de reële lonen vertoon-
den voor de periode 1800-1860 een opwaartse trend (p. 383-384). Deze toenames zijn ge-
zien de in het voorgaande genoemde groei van de hoeveelheid arbeid ook niet
verrassend. Opmerkelijk is dat Priester meent dat de wet van de afnemende meerop-
brengsten van arbeid een verklaring zou kunnen bieden voor de grote mate van onver-
anderlijkheid van de Zeeuwse landbouw na 1750. Deze wet impliceert echter juist dat bij
meer arbeid de productiviteit van die arbeid weliswaar daalt, maar dat de productie per
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hectare stijgt. Volgens Priester was die productie in de relatief moderne Zeeuwse land-
bouw aan een niet te doorbreken maximum gebonden (het aanbod was volledig inelas-
tisch). Dat betekent dus dat de meeropbrengsten van arbeid in Zeeland lange tijd in het
geheel niet daalden, maar doodgewoon voortdurend nul zouden zijn geweest, een situa-
tie die niet erg waarschijnlijk lijkt.

Het eigenlijke probleem is dat in een gedegen landbouwkundige studie de ontwikke-
ling van de levensstandaard in het onderzochte gebied niet veronachtzaamd mag worden.
In agrarische gebieden als Zeeland vertonen de ontwikkeling van de landbouw en de eco-
nomische welvaart een grote samenhang. Is dit niet het geval, dan vraagt dit om een ver-
klaring. Priester had in dat opzicht, net zoals hij eerder voor Groningen deed, meer prio-
riteit kunnen geven aan een zo betrouwbaar mogelijke constructie van de kwantitatieve
ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de gehele landbouw. Mede met behulp van
zijn mooie, maar slechts in beperkte mate in de analyse betrokken reeksen tienden, had
deze heel wel voor de hele periode 1600-1900 geschat kunnen worden.

Ik heb verder nog enige kleinere punten van kritiek. Naar mijn smaak wordt de grote
mate van onveranderlijkheid van de Zeeuwse landbouw in het begin van het boek te veel
als een feit geponeerd, maar later niet altijd voldoende aangetoond. Het voortdurende
gebruik van logaritmische schalen in grafieken is onhandig, helemaal als het om pro-
centuele aandelen gaat (p. 139). Het alleen maar hanteren van de prijs van tarwe als de-
flator is mager. Andere gewassen dan tarwe en meekrap worden sowieso onderbelicht. Het
uitsluitend gebruiken van lonen van de oudste inwonende knecht of meid is minder re-
presentatief. Daarbij is het verzamelde Zeeuwse loonmateriaal voor de negentiende eeuw
vrij gering en voornamelijk afkomstig van een zeer groot bedrijf in de Wilhelminapolder.

Priester heeft echter een op korte termijn moeilijk te overtreffen standaardwerk ge-
schreven. In het bijzonder voor de bijlagen zullen vele historici van Zeeland hem nog de-
cennia dankbaar zijn. Alleen al zijn doorwrochte en omvattende aanpak met een bijna
uitputtende zoektocht naar het beschikbare bronnenmateriaal doet mij hopen dat dit
niet zijn laatste provinciale agrarische geschiedenis zal zijn. Provincies als Noord-Hol-
land, Zuid-Holland en Friesland liggen zo nog te wachten op Priesters ‘zegenrijke’ syste-
matische behandeling.

Richard F.J. Paping

Francisca de Haan, Gender and the politics of office work. The Netherlands 1860-1940 (Am-
sterdam: Amsterdam University Press, 1998) 243 pp.

Gender and the politics of office work is een drastisch herziene en verkorte versie van Fran-
cisca de Haans proefschrift Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht. Ne-
derland 1860-1940 (Hilversum 1992). De Engelse versie is beknopter en actueler: ook de
tussen 1992 en 1998 verschenen literatuur over (kantoor)werk van vrouwen is erin ver-
werkt. De titel klinkt misschien saai, maar dat is het boek beslist niet. Het laat zich met
plezier lezen en ziet er aantrekkelijk uit, mede door de goed gekozen illustraties. Het
boek beschrijft ‘the history of Dutch women’s office work’ als ‘a history of gender conte-
station – over women’s entrance into the office, their admission to the unions, and about
job definition and status – a history in which the fight for women’s emancipation and
men’s resistance against women’s independence were major elements’ (p. 10-11). Daar-
naast is het de bedoeling dat deze ‘comprehensive case-study of gender contestation over
office work’ buitenlandse lezers duidelijk maakt dat de Nederlandse situatie uitzonder-
lijk was: ‘In the Dutch context, the reactions to women’s arrival in the office were rather
extreme; the literature does not mention other cases in which the resistance against fe-
male clerks was so long-lasting and intense’ (p. 18.). ‘Lastly, in describing the debates
about the female office clerk and analysing their meaning, the study suggests a new rea-
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ding of the pillarization from the perspective of feminist history’ (p. 18). 
De laatste twee doelstellingen spelen echter een ondergeschikte rol. Het boek geeft

vooral inzicht hoe weinig sekseneutraal de zeer uiteenlopende bronnen zijn en hoezeer
de argumentatie voor de (on)geschiktheid van vrouwen in kantoorfuncties berustte op
opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Vrouwen werden wel geschikt geacht
voor correspondentie en typen, maar niet voor boekhouden. Het boek bevat een schat
aan literatuurverwijzingen naar zeer uiteenlopende bronnen, van romans tot resultaten
van een eigen enquête, van studies over kantoorwerk van vrouwen, over arbeid van vrou-
wen in het algemeen en dan bovendien niet alleen studies door historici, maar ook door
wetenschappers van andere disciplines. De schrijfster geeft blijk van een gedegen kennis
van die literatuur in haar degelijke en grondige analyse. 

De betrekkelijk lange periode van tachtig jaar maakt Gender and the politics of office work
een waardevol overzichtswerk voor iedereen die is geïnteresseerd in arbeid van vrouwen.
De vele anekdotes en citaten maken het boek prettig leesbaar, maar daarbij wordt de gro-
te lijn niet uit het oog verloren. 

De geschiedenis begint bij Mienette Storm-van der Chijs (1814-1895). Als weduwe van
een dominee start zij na een bezoek aan de Verenigde Staten (en de Women’s Rights Con-
ventie in Seneca Falls van 1848) het publieke debat over kantoorwerk van vrouwen. Dat
duurt van 1860 tot begin jaren zeventig en vormt de eerste van de drie perioden waarin
het publieke debat over kantoorwerkzaamheden zich heeft geconcentreerd. De volgen-
de periode is die rondom de eeuwwisseling en de laatste die van het begin van de jaren
twintig van de twintigste eeuw. 

In de eerste periode valt de opkomst van de vrouwenbeweging in Nederland. De stille
armoede onder de gegoede burgerij in het midden van de negentiende eeuw, met de
noodzaak voor ongehuwde vrouwen van gegoede komaf om in eigen en haar familie’s le-
vensonderhoud te voorzien, brengt het debat op gang over een betere opleiding voor
meisjes en het accepteren en vinden van passende werkgelegenheid. Arbeid Adelt en Tes-
selschade worden opgericht. De discussie komt in een stroomversnelling door de Natio-
nale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898. Mede dankzij de relatief gunstige eco-
nomische omstandigheden rondom de eeuwwisseling ontstonden voor nette ongehuwde
meisjes nieuwe beroepen op de arbeidsmarkt, zoals onderwijzeres, maatschappelijk werk-
ster en verpleegster. Huwelijk en moederschap werden echter geacht de ideale levens-
vervulling te zijn. Bij huwelijk volgde ontslag. Voor een tijdelijke baan op kantoor vond
men in het algemeen vrouwen niet geschikt. Het werk lag niet in het verlengde van het
huishouden, het natuurlijke domein van de vrouw, en het vereiste intellectuele activitei-
ten die toekomstig moederschap zouden aantasten. Niettemin groeide het aantal vrou-
wen in kantoren snel. Volgens de Volkstelling van 1899 waren er ruim 26 duizend kler-
ken (onder wie meer dan 98 procent mannen); in 1920 werden er ruim 152 duizend
geteld, nu met nog bijna 76 procent mannen. Tijdens het Interbellum volgt een periode
van terugval met een bij de groei van de bevolking achterblijvende instroom van vrouwen
in kantoorfuncties, een periode die in hoofdstuk 4 verder wordt toegelicht. Het is jam-
mer dat de schrijfster daarbij zo weinig gebruik heeft gemaakt van kwantitatieve onder-
steuning van haar argumentatie. De meeste cijfers staan nu verstopt in de eindnoten of
in de appendici.

Hoofdstuk 2 beschrijft de gender struggle in de vakbonden. De vier zuilen in Nederland
hadden ook ieder hun eigen vakbonden voor kantoorpersoneel. Alle vier stromingen wa-
ren gericht op de werkgelegenheid van de mannelijke (gehuwde) kostwinner. Op claims
van vrouwen werd niet tot nauwelijks ingegaan. De oudste bond Mercurius, opgericht in
1882, bleef gedurende de eerste twintig jaar van haar bestaan een broederschap. Vrou-
wen werden niet toegelaten tot de examens en organisatie. 

Een deel van de analyse betreft de vraag hoe begrippen als klerk en werkloosheid en-gen-
der-ed werden. Hoewel veel beleidsargumenten sekseneutraal waren geformuleerd, laat Fran-
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cisca de Haan duidelijk zien dat mannelijke visies de doorslag gaven. Ontslag van vrouwen
om de werkloosheid onder mannen te reduceren, het vanzelfsprekende ontslag bij huwelijk,
geen van de bonden stelde dit ter discussie. Tussen de regels door valt het dilemma op: bij
een ongeveer gelijke beloning van vrouwen en mannen in gelijkwaardige functies ging de
voorkeur van werkgevers uit naar mannen, bij een veel lagere beloning van vrouwen, huur-
den werkgevers vrouwen in, ook al waren ze ervan overtuigd dat vrouwen vaker ziek, min-
der competent en minder betrouwbaar zijn dan mannen. De bij de Haagse afdeling van Mer-
curius in 1903 gehouden enquête onder kantoorpersoneel spreekt eveneens boekdelen. Op
de vraag of men schadelijke concurrentie heeft ondervonden van de vrouwelijke collega’s
antwoordde een groot deel met ja, en wel omdat vrouwen tegen lager loon werkten dan man-
nen. De vrouwen zelf werden hiervoor verantwoordelijk geacht en niet de werkgevers. Ar-
beid door vrouwen zou tot gevolg hebben dat de lonen van de mannen zouden worden ver-
laagd. Mannen hadden een natuurlijk recht op betaald werk, voor vrouwen was het een
abnormaliteit. Haar baan zou zijn werkloosheid doen toenemen. Alleen Anna Polak van het
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid wees erop dat er slechts sprake zou zijn van een an-
dere verdeling tussen de slachtoffers van werkloosheid. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling van het opleidingsinstituut voor kantoorper-
soneel Schoevers. Hoe aardig het interview met de succesvolle vrouwelijke directeur Mies
Lanen ook is, waarom dit hoofdstuk in de analyse is opgenomen blijft onduidelijk. Als il-
lustratie van het vrouwelijke beroep secretaresse, als ondersteuning van het feit dat ogen-
schijnlijk sekseneutraal taalgebruik, wel degelijk anders kan uitpakken? ‘The most stri-
king example of how gendered notions shaped office work and, in the end, kept women
in their subordinate position is the occupation of secretary. In the 1920s, secretary was a
new and attractive job with a relatively high status; it was even seen as a ‘glamorous’ oc-
cupation. Yet the essence of the secretary was that she, a woman of a certain class, served
as her (male) boss’s right hand, as it was literally thaught to the students of Institute
Schoevers, the leading secretarial school in the Netherlands’ (p. 15). De essentie van
haar positie was dat ze een mannelijke baas diende. Deze vrouwelijke eigenschappen van
dienstbaarheid, zichzelf wegcijferen om hem in staat te stellen een belangrijke leidersrol
te vervullen, werden niet gezien als professionele kwaliteiten maar als natuurlijke attri-
buten, waaraan de goede vooropleiding (veelal gymnasium of hbs) en beschaafde ach-
tergrond van de meisjes mede bijdroeg. De onduidelijk afbakening van de hoger in aan-
zien staande functie van secretaresse met op technische vaardigheden berustende
functies als typiste en stenografe, maken dat de categorie niet expliciet is opgenomen in
de volkstellingen. Hoeveel vrouwen het ideaal van economische onafhankelijkheid met
voldoening gevend en goed betaald kantoorwerk hebben bereikt, is dus niet vast te stel-
len. Maar een nieuwe betekenis van vrouwelijkheid was zeker niet bereikt. ‘Haar baas’
rechterhand zijn, is slechts een variatie en bevestiging van de heterosexuele hiërarchie’
(p. 97).

De terugval in het Interbellum herhaalt en versterkt alle eerder genoemde argumen-
ten en nuanceert het optimisme dat vrouwen ‘had conquered the office’. De Neder-
landse wetgeving tot uitsluiting van vrouwen in beter betaalde overheidsfuncties en die
van gehuwde vrouwen in alle overheidsfuncties, met een opsomming van alle wetten en
maatregelen die de overheid hiertoe tussen 1904 en 1940 heeft uitgevaardigd, illustreert
de grote overheidsbemoeienis met de arbeidsmarkt en de marginalisering van vrouwelijk
personeel.

Als in het laatste hoofstuk de vrouwen die voor 1940 op kantoren hebben gewerkt, aan
het woord komen, verandert het algemene beeld niet. Wel opvallend is hoezeer seksuele
intimidatie (een woord dat in die tijd nog niet bestond) ook bij de vrouwen toen een rol
heeft gespeeld. Gender bepaalt functie, positie, salaris en carrièremogelijkheden en man-
nen zijn de ‘natuurlijke’ leiders en vrouwen de ondergeschikten.

Hettie Pott
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J. Haag en A. van der Horst (eds.), Guide to the international archives and collections at the
IISH Amsterdam (Amsterdam: Stichting beheer IISG, 1999) 608 pp.

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis werd eind 1935 opgericht. In
1989 verscheen voor het eerst een overzicht van de internationale archieven en collec-
ties; tien jaar later verschijnt het tweede. Het overzicht uit 1989 telt 348 pagina’s, waarvan
79 pagina’s index; dat uit 1999 608 pagina’s, waarvan 141 pagina’s index. Dat zegt iets
over ontwikkelingen in de wereld en op het IISG. In beide gevallen is het overzicht inge-
deeld naar personen en organisaties.

‘International’ betekent primair: niet-Nederlands. De tweedeling ligt voor de hand, want
het IISG bewaart ook materiaal afkomstig uit Nederland. Het spreekt vanzelf dat een der-
gelijk onderscheid niet consequent vol te houden is: de internationale gids bevat informa-
tie over Nederland, net zoals de Nederlandse informatie over de grenzen van het land heen
bevat. In het internationale deel treft men materiaal aan afkomstig van Nederlanders in den
vreemde, zoals Christiaan Cornelissen en Poncke Princen; materiaal afkomstig van interna-
tionale organisaties waarin Nederlanders een rol hebben gespeeld (Henri van Kol, Edo Fim-
men); materiaal van buitenlanders die in Nederland werkzaam waren (zoals André Gunder
Frank) en materiaal afkomstig van (meer of minder) internationaal opererende organisa-
ties die ook in Nederland actief waren of zijn. Kortom: ook vanuit vrij strikt Nederlands stand-
punt loont het om de index op deze nieuwe gids te raadplegen. 

Sommige collecties op het IISG zijn wereldberoemd: het archief Marx-Engels, het ar-
chief Max Nettlau. Men leide er niet uit af dat het IISG slechts materiaal verzamelt van
en over grote figuren dan wel van en over grote gebeurtenissen. Ook het archiefje van
een Russische dichteres, Lebedinskaja, wordt bewaard. Van een lotgenoot in een Gulag-
kamp kreeg ze een potlood waarmee ze haar gedichten opschreef. Er is materiaal van
voor de Tweede Wereldoorlog over Willy Brandt, uitgeweken naar Noorwegen, dus uit de
tijd dat hij zichzelf Willy Brandt noemde, maar het nog niet was op de manier waarop hij
het later zou worden als burgemeester van West-Berlijn en bondskanselier. Beide voor-
beelden illustreren de acquisitiepolitiek van het IISG, uitdrukkelijk opgericht als red-
dingsbrigade voor bedreigd materiaal. Daar was er veel van in de jaren 1930. In de afge-
lopen jaren is het materiaal van andere aard geworden en uit andere delen van de wereld
afkomstig, maar de functie is nog steeds nodig. Ook een vluchtig doorbladeren van dit
verzorgde boek maakt dat duidelijk.

Daisy E. Devreese

M.A.W. Gerding (eindred.), E.H. Karel en G.E. de Vries, Van turfstrooisel tot actieve kool. De
ontwikkeling van de veenverwerkende industrie (Waanders Uitgeverij, Zwolle 1997) 256 pp.

In 1992 kwam er een einde aan de bedrijfsmatige vervening in Nederland. Een van de
initiatieven om de kennis van het vervenen en de sporen van het verveningsverleden niet
verloren te laten gaan, is de uitgave van het boek Van turfstrooisel tot actieve kool. In deze
publikatie staat de veenverwerkende industrie in Zuid-Oost Drenthe centraal. Deze be-
drijfstak hield zich niet bezig met turfwinning ten behoeve van brandstof, maar gebruik-
te veen als grondstof om er producten als turfstrooisel, actieve kool of tuinturf mee te fa-
briceren. Het degelijke en goed geïllustreerde boek is door drie auteurs geschreven.

Eindredacteur Gerding schreef het eerste hoofdstuk dat over de ruimtelijke ontwik-
keling van de veenverwerkende industrie handelt. Hij gaat onder meer in op de aanleg
van kanalen en de totstandkoming van nieuwe nederzettingen in het veen. Gerding geeft
ook aan welke sporen de vervening in het landschap heeft achtergelaten. Karel nam drie
hoofdstukken voor zijn rekening. In het wat langdradige hoofdstuk over de turfstrooi-
selindustrie schetst hij gedetailleerd de economische ontwikkelingen van deze bedrijfs-
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tak. In ‘Veen als experimentele grondstof’ verhaalt Karel over allerlei pogingen tot in-
novatie met turf als grondstof. De meeste experimenten mislukten, omdat de productie-
kosten te hoog waren. In zijn derde hoofdstuk gaat hij in op de vreemde, maar interes-
sante geschiedenis van de NV Purit-Maatschappij, die door NV Norit van
bedrijfsspionage werd beschuldigd. Later wist Norit Purit in te lijven, waarna dochter-
maatschappij Purit uitgroeide tot belangrijkste en snelst groeiende productie-eenheid.
Purit bleef een eigenzinnig bedrijf dat, om niet afhankelijk te zijn van andere verveners,
een eigen veenderij startte en daarbij als een van de eerste de turfwinning geheel me-
chaniseerde. In het laatste hoofdstuk probeert De Vries het ongenuanceerde, stereotie-
pe beeld van het harde en mensonterende leven van de arbeiders in de veenverwerken-
de industrie bij te stellen. Naast een armoedige onderlaag van losse arbeiders, bestond er
namelijk een relatief grote groep arbeiders met een vaste baan, een geregeld inkomen
en een woning die door de werkgever beschikbaar werd gesteld.

Jeoffrey van Woensel

W.J.M.J. Rutten e.a. (eds.), Regionale geschiedenis zonder grenzen. Opstellen aangeboden aan
prof. dr J.C.G.M. Jansen [Cahiers van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 1]
(Maastricht 1998) 349 pp.

Bij zijn afscheid als directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg in mei
1998 kreeg J.C.G.M. Jansen een afscheidsbundel van (oud-)medewerkers en enkele col-
lega’s aangeboden. Jansen was naast directeur van dit instituut ook bijzonder hoogleraar
in de geschiedenis van de samenleving in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Hij
staat bekend als een actief, veelzijdig en eigengereid historicus die graag over de grenzen
van Limburg en die van de geschiedwetenschap heenkijkt. Vandaar dat de redactiecom-
missie de bundel de titel ‘Regionale geschiedenis zonder grenzen’ gaf.

De bundel bevat naast acht historische opstellen, vier bijdragen op het terrein van de
dialectologie, een korte biografische schets van Jansen en een overzicht van zijn publica-
ties. De historische bijdragen zijn uiteenlopend en niet onder een noemer te plaatsen:
P.J.H. Ubachs verhaalt over de geschiedenis van het Maastrichtse vleeshouwersambacht;
J.G.C. Venner behandelt de verkiezing van de stadsbesturen van Hasselt en Maaseik in de
periode 15501572; R van Uytven gaat in op de zeevisserij als inkomstenbron van de kust-
bevolking in Duinkerken en Oostende in de zestiende eeuw; A.M. van der Woude gaat in
zijn artikel na of de regionale diversiteit van Gelderland ook in de demografische ont-
wikkelingen in de eerste helft van de negentiende eeuw zijn terug te vinden; H.F.J.M. van
den Eerenbeemt schrijft over de marketingstrategie van Lodewijk en Frans van der Grin-
ten, de grondleggers van de Limburgse kopieergigant Océ; J.J.F. van den Boogaard ver-
telt over de collectie briefhoofden die het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg be-
heert; G.C.P. Linssen schetst aan de hand van initiatieven in heel Europa de groeiende
waardering voor het industrieel erfgoed; J.F.R Philips geeft een beeld van het sociaalpo-
litieke landschap in ZuidLimburg in de bevrijdingstijd (19441945) en zoekt daarbij naar
een verklaring waarom de vernieuwingsgedachte er geen doorgang heeft gevonden.

Zonder de andere auteurs tekort te willen doen, worden hier twee bijdragen verder
uitgelicht. Een van de meest lezenswaardige historische artikelen is dat van Ubachs over
het Maastrichtse vleeshouwersambacht. Hij zet op heldere wijze de geschiedenis van deze
beroepsgroep uiteen. Interessant is zijn beschrijving van het zogenaamde vleeshuis waar
alle slagers onder een dak hun waren verkochten, en (on)smakelijk het citaat 1792 waar-
in wordt verhaald hoe vrouwen en kinderen tussen de kraampjes in het vleeshuis hun be-
hoeften deden. Ubachs besteedt onder meer aandacht aan de organisatie en de invloed
van het gilde op het dagelijks bestuur van de stad. Hoewel de bronnen tekortschieten om
het dagelijks leven van de vleeshouwers te beschrijven, weet hij toch een impressie te ge-
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ven. Zo verhaalt hij over Engel Nijs die in een dronken bui zijn vader en broer met een
hakmes in het vleeshuis bedreigde. Nijs moest van de ambachtsmeesters voor zijn vader
knielen en hem om vergiffenis vragen en werd daarna op strafbedevaart naar Leuven ge-
stuurd. Een brief van collega-slagers uit Leuven bewees dat hij daar was geweest.

Een andere aardige bijdrage is die van Van den Boogard die gaat over de collectie ne-
gentiende-eeuwse briefhoofden van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Op over-
tuigende wijze weet de auteur duidelijk te maken waarom er op het briefhoofd van een fa-
briek een fiks aantal rokende schoorstenen werd getekend. In de tweede helft van de
negentiende eeuw gold dat namelijk als het keurmerk van een welvarend bedrijf. Onder-
nemingen toonden op hun briefpapier ook vaak medailles die ze op prestigieuze nijver-
heidstentoonstellingen hadden behaald om zo het vertrouwen van hun klanten te winnen.
Na het lezen van dit artikel zul je een briefhoofd nooit meer achteloos terzijde schuiven.

Jeoffrey van Woensel

Rudolf Dekker, Lachen in de Gouden Eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor (Am-
sterdam: Wereldbibliotheek, 1997) 191 pp.; Johan Verberckmoes, Schertsen, schimpen en
schateren. Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw
(Nijmegen: SUN, 1998) 287 pp.

Volgens een Gentse patriciër zijn er veel tranen gelaten tijdens de Beeldenstorm. Naar
aanleiding van de honderden katholieke kerken die in de Nederlanden in 1566 werden
vernield, beschreef hij de Opstand als een ‘bedruckten tijt’, waarin menigeen, zowel gees-
telijken, als ‘wereldlijken’, duizenden tranen weende. Een dergelijke uitlating is voor de
auteur van Schertsen, schimpen en schateren evenwel nog geen reden om aan te nemen dat
er tijden zijn om te lachen en tijden om te huilen. Verberckmoes voegt er in dit boek aan
toe dat de Opstand de emotionele huishouding van de Nederlanders dermate verstoor-
de dat er veeleer sprake was van een ‘confusie’ tussen lachen en huilen, dusdanig dat
deze verwarring een gemeenplaats werd in de liefdeslyriek van die tijd. 

Met name het bestempelen van hele eeuwen als pessimistisch of blijmoedig acht Ver-
berckmoes ‘non-sensicaal’. Zo bestrijdt hij het beeld van de zeventiende eeuw als zijnde
de eeuw van de contrareformatorische en Spaanse ernst en stelt hij dat de politieke
scheuringen ten tijde van de Hervorming en de Opstand niet plaatsgehad kunnen heb-
ben zonder schertsende en schimpende communicatie. Deze verregaande stelling poogt
hij aannemelijk te maken door bijvoorbeeld de Beeldenstorm te beschrijven als een mo-
gelijk gevolg van een tegen elkaar opbieden van spot.

Verberckmoes benadrukt dus de continuïteit in de geschiedenis van het lachen. In
plaats van uit te gaan van meer en minder ‘lachwekkende tijden’ legt hij de nadruk op
de veranderingen in de sociale en culturele sfeer voor zover die bepalend waren voor de
wijze waarop het lachen ‘weerklonk’. In dat kader bestrijdt hij ook de opvatting dat het
uitbundige lachen sinds de late Middeleeuwen geleidelijk door repressie zou zijn inge-
toomd onder invloed van predikanten en schrijvers van etiquetteboeken.

Hiermee is meteen een aantal verschillen gegeven met het werk van zijn collega Dek-
ker, die op zijn beurt het gangbare, ernstige beeld van de Gouden Eeuw relativeert door
aan te tonen dat de Republiek in de zeventiende eeuw tot over de grenzen bekend stond
als een ‘vrolijke natie’. Impliciet lijkt hij daarbij uit te gaan van goede en slechte ‘lachtij-
den’, getuige de samenvatting van zijn visie op de achterflap, waar staat: ‘Sinds enige de-
cennia vindt men gevoel voor humor in het sociale verkeer weer van groot belang. De tijd
is dus rijp voor een historisch onderzoek naar de vrolijke kant van het dagelijkse leven in
de Gouden Eeuw’. ‘We moeten weer lachen’, heet zijn laatste hoofdstuk.

Hoewel Dekker, net als Verberckmoes, aangeeft dat de toenemende restricties op het
gebied van het lachen lang niet altijd werden nagevolgd, schrijft hij het verdwijnen van
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de vrolijke reputatie toch toe aan het succes dat predikanten en schrijvers van etiquette-
boeken op den duur hadden met hun offensief tegen het lachen. Daarnaast wijst hij er
op dat ook andere landen met hun welvaart hun humoristische reputatie kwijtraakten en
legt hij daarmee, zonder veel uitleg, een verband tussen lachlust enerzijds en materieel
welzijn anderzijds. Volgens Dekker kan humor voorts slechts gedijen in een open, toler-
ante samenleving. Verberckmoes daarentegen sluit niet uit dat de eeuwen van toene-
mende maatschappelijk regulering, waarmee hij doelt op een disciplinering van het li-
chaam en een toenemende zelfbeheersing, wel eens de interessantste eeuwen van de
‘komische ervaring’ zouden kunnen zijn. Ofwel: waar Dekker het lachen verbindt met
positieve verworvenheden als vrijheid en overvloed, is Verberckmoes juist gericht op het
lachen tegen de verdrukking in.

De verschillende uitkomsten van de onderzoeken van Dekker en Verberckmoes zijn
voornamelijk te wijten aan de bronnen die ze raadpleegden. Dekker concretiseert zijn
onderwerp aan de hand van één grote moppenverzameling, namelijk die van Aernout
van Overbeke, een jurist uit de zeventiende eeuw. Dit in de overtuiging dat we zijn tijd be-
ter begrijpen als we zijn humor verstaan. Veel geciteerde grappen zijn echter nauwelijks
te volgen, wellicht omdat een groot aantal ‘komische anekdoten’ min of meer los van de
historische context worden verteld en weinig met de huidige moppen gemeen hebben.
Dekker zelf geeft een enkele keer toe een bepaalde grap niet te begrijpen. 

In tegenstelling tot Dekker kondigt Verberckmoes bij voorbaat aan niet uitvoerig in te
gaan op de moppen die gangbaar waren. Zijn onderzoek is, zeker in eerste instantie, veel
theoretischer van aard. Zo biedt hij, voor het onderwerp wordt geconcretiseerd aan de hand
van onder meer de Opstand, een overzicht van de diverse theorieën omtrent de lachlust,
waarbij hij vooral ingaat op de stijgende fascinatie voor het lachen in de zestiende eeuw, toen
‘allen zochten naar het spoor dat de lach in het lijf volgde’. Hoewel de leer van de li-
chaamsvochten algemeen werd aanvaard, werd de oorsprong van het lachen aan verschil-
lende organen toegeschreven, bijvoorbeeld aan het hart, de milt en de hersenen.

Als gevolg van de genoemde verschillen vormen de twee boeken dan ook geen aan-
vulling op elkaar, in de zin dat de ene auteur de Zuidelijke Nederlanden behandelt en
de andere de Noordelijke. Dekker legt in zijn boek bewust een link naar de eigen tijd.
Niettemin benadrukt hij door een overmaat aan onbegrijpelijke grappen onbedoeld het
vreemde, waar Verberckmoes, ondanks zijn aandacht voor naar hedendaagse begrippen
vreemde theorieën, dankzij voorbeelden uit de historische praktijk het voormalig lach-
wekkende juist begrijpelijk maakt. Hij slaagt er in aannemelijk te maken dat er, zoals hij
het zelf ergens verwoordt, ‘gewoon geen enkele reden is om aan te nemen dat het lachen
in de loop van de geschiedenis iets van zijn wondere krachten verloren zou hebben’.

Jenneke de Jong

R. van der Bie en P. Dehning (red.), Nationaal goed. Feiten en cijfers over onze samenleving (ca.)
1800-1999 (Voorburg/Amsterdam: CBS/Stichting beheer IISG, 1999) 272 pp.; B. Erwich
en J.G.S.J. van Maarseveen (red.), Een eeuw statistieken. Historisch-methodologische schetsen
van de Nederlandse officiële statistieken in de twintigste eeuw (Voorburg/Amsterdam:
CBS/Stichting beheer IISG, 1999) 616 pp.; A.M. Kuijlaars, Het huis der getallen. De institu-
tionele geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Commissie voor
de Statistiek (CCS), 1899-1996 (Voorburg/Amsterdam: CBS/Stichting beheer IISG, 1999)
603 pp.; J.G.S.J. van Maarseveen en R. Schreijnders (red.), Welgeteld een eeuw (Voor-
burg/Amsterdam: CBS/Stichting beheer IISG, 1999) 207 pp.

Geschiedenis en statistiek waren ooit nauw verwante wetenschappen. In de achttiende
eeuw schreef men over geschiedenis en statistiek als twee soorten kennis die samen in-
zicht gaven in de toestand van de staat. De staatsman diende in beide takken van weten-
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schap onderlegd te zijn. Voor Achenwall, die doorgaat voor de uitvinder van het begrip
statistiek, waren statistiek en historische staatsleer zelfs synoniem. Van deze tweeëenheid
is niet veel meer over. Geschiedenis is voor politiek en bestuur een bijzaak geworden, let-
terlijk een tijdverdrijf. Statistiek daarentegen is de spiegel van de moderne tijd; zonder
harde cijfers en prognoses is politiek ondenkbaar. Des te verheugender is het dat het CBS
zijn honderdjarig bestaan heeft aangegrepen om de geschiedenis van het bureau en de
geschiedenis van de statistiek in het algemeen een flinke prikkel te geven. Wellicht wordt
zo de geschiedenis in staat gesteld, met behulp van de statistiek, opnieuw een rol van be-
tekenis te spelen in de res publica, zoals in de achttiende eeuw de statistiek zich via de ge-
schiedenis een vaste plaats verwierf. Naast de vier boeken die hier besproken worden, is
er een historische bibliografie van CBS-publicaties samengesteld, zijn er cd-roms ge-
maakt met de gegevens van de volkstellingen tussen 1795 en 1971, en verschijnt er een
overzicht van tweehonderd jaar statistiek in tijdreeksen (inclusief cd-rom).

Pièce de résistance van de vier verschenen boeken is ongetwijfeld het proefschrift van A.-
M. Kuijlaars, waarin de institutionele geschiedenis van het CBS gedetailleerd beschreven
wordt. De schrijfster is erin geslaagd gedenkboek en dissertatie te laten versmelten tot
een lezenswaardige studie over de activiteiten die het CBS in de eerste eeuw van zijn be-
staan heeft ontplooid. Waar het om draait in het boek, is de centralisatie van de ambte-
lijke statistiek. Hiermee wordt bedoeld dat de samenstelling van overheidsstatistieken in
één organisatie plaatsvindt (het CBS) en dat de CCS (de Centrale Commissie voor de Sta-
tistiek, zeg maar de raad van commissarissen voor de statistiek in Nederland) de statisti-
sche arbeid van zowel het CBS als van andere overheidsdiensten reguleert. Het organi-
satorisch beginsel van CBS en CCS, aldus Kuijlaars, is de centralisatiegedachte te
verwezenlijken dan wel te handhaven. Al in het Koninklijk Besluit van 1899 dat de op-
richting van het CBS regelde, wordt de autonomie van commissie en bureau benadrukt,
althans zo interpreteerden de statistici het besluit. Meer dan eens grepen de leden van
de CCS en de directeuren van het CBS terug op hun lezing van het KB om hun positie
vrij van politieke invloeden en ministeriële inmenging te verdedigen. 

Centralisatie is in de afgelopen eeuw door de statistici telkens naar voren gebracht als
summum van wetenschappelijkheid en efficiëntie. Niet iedereen was het hiermee eens.
De discussies die uit de verschillen van inzicht voortvloeiden, vormen de rode draad van
het betoog en geven het relaas een zekere spanning. A. Kuypers’ verzet tegen onderwijs-
statistieken (in het bijzonder die betreffende het schoolverzuim), die het CBS naar zich
toe wilde trekken, is typerend voor een bepaald soort aversie tegen statistiek (‘de school
is er niet voor de statistiek’), die frequent opduikt en hard botst met de taakopvatting van
de statistici. Zo was ook de oprichting van het Centraal Planbureau, hoe zeer ook gewenst
door leidende statistici, een bittere pil voor het CBS en de CCS, die vanuit hun centrali-
satiewens wellicht liever een organisatie onder één dak hadden gezien. Ik wil hier niet in-
gaan op de vraag of het begrip centralisatie, dat in de inleiding keurig met definities om-
kleed wordt, wel voldoende houvast biedt om een eeuw organisatorische ontwikkeling te
analyseren. Kuijlaars stelt bijvoorbeeld dat de gemeentewet van 1851 het beginsel van de-
centralisatie huldigde (overigens iets wat Thorbecke nooit heeft gezegd), terwijl de mees-
te gemeenten het tegendeel ondervonden en de conservatieve oppositie slechts syste-
matische centralisatie constateerde. Met andere woorden, de betekenis van het begrip
(de)centralisatie hoeft voor tijdgenoten niet dezelfde te zijn als een actuele bestuurs-
kundige definitie. 

Belangrijker dan een kritische bespreking van de begripshistorische implicaties van de
probleemstelling lijkt me echter het simpele feit, door de schrijfster keer op keer terecht
onderstreept, dat de organisatie van het statistisch onderzoek in Nederland zo centralis-
tisch van karakter is. Er is geen sprake van decentralisatie, maar slechts van sturing van
bovenaf, hoogstens verzacht door de evenredige vertegenwoordiging van de grootste be-
langengroepen in de CCS. Dit bestuurlijk arrangement is niet alleen typisch voor de sta-
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tistiek maar kenmerkt de gehele bureaucratische cultuur van Nederland in de twintigste
eeuw. Kortom, Kuijlaars’ boek heeft een heldere probleemstelling, die consequent uit-
gewerkt wordt. Het laat zien waar de grote knelpunten lagen bij de uitbreiding van het
statistisch apparaat en brengt heel wat wetenswaardigheden aan het licht. De vraag die
men zich als recensent moet stellen, is of er niet meer in had gezeten. De recente litera-
tuur over de geschiedenis van de statistiek reikt immers vele invalshoeken aan. Eén daar-
van is dat de statistiek niet te beschouwen is als een neutrale wetenschap, maar als een in-
strument en soms zelfs als een wapen in handen van een politieke elite. De categorieën
en definities die statistici en ambtenaren aandragen om de werkelijkheid te vatten, zijn
in die benadering niet het wetenschappelijk verantwoorde vertrekpunt van statistisch on-
derzoek maar een politieke of ideologische keuze. De definitie van werkloosheid, bij-
voorbeeld, hangt nauw samen met de oplossingen voor het probleem en met de opvat-
tingen over de meest wenselijke maatschappelijke ordening. De institutionele
geschiedenis die Kuijlaars heeft willen schrijven biedt weinig gelegenheid deze invals-
hoek nader te exploren. 

De andere boeken bieden, wat dit betreft, weinig soelaas. Het positivisme dat Kuijlaars
studie doortrekt, keert in veel bijdragen in de drie overige boeken terug. Het is, ondanks
de ongetwijfeld grote vrijheid die aan de auteurs gelaten is, te merken dat er iets te ge-
denken valt. En gedenken is een daad van bevestiging, en neigt naar verheerlijking. Het
boek Nationaal goed doet wat de ondertitel zegt en doet dat goed: het biedt feiten en cij-
fers over onze samenleving in de negentiende en twintigste eeuw. Veertien bijdragen over
economische en sociale thema’s geven een adequaat, kwantitatief beeld van veranderin-
gen in de samenleving in de contemporaine geschiedenis. Bijna alle auteurs laten de cij-
fers spreken, maar vragen zich niet af in welke politiek-maatschappelijke context de cij-
fers zijn geproduceerd. Eén van de uitzonderingen is M.H.D. van Leeuwen, die, zij het
terloops de spanning tussen armenzorg, statistische observaties daaromtrent en de rol
van kerk en staat aan de orde stelt. 

De historisch-methodologische schetsen in Een eeuw statistieken beantwoorden in wisse-
lende mate aan mijn verlangens. Sommige bijdragen belichten inderdaad, zoals het voor-
woord aangeeft, de worsteling van statistici met de wensen van gebruikers, de eisen van de
wetenschap, het budget en, last but not least, de te beschrijven werkelijkheid. Andere bijdra-
gen sluiten zich, naar mijn smaak, al te zeer op in de ivoren toren van de statistiek en laten
nauwelijks de maatschappelijke verankering van wetenschappelijke ontwikkelingen zien. 

In Welgeteld een eeuw worden de bevindingen van de bovengenoemde boeken nog eens
gepopulariseerd naverteld. Hoogtepunt is zonder twijfel het katern illustraties. Treffend
zijn de foto’s van de ‘werkvloer’, die onder andere laten zien welke kantoorfuncties als
specifiek vrouwelijk en welke als specifiek mannelijk werden beschouwd. In de tekst
wordt aan dit sekseverschil weinig aandacht besteed. Het is niet zo verwonderlijk dat
mannen het zwaardere werk deden (tellen was tot ver in de twintigste eeuw een fysiek in-
spannend proces). Maar was het ook zo dat sommige onderwerpen van statistisch on-
derzoek vrouwelijker dan andere gevonden werden; of dat men sommige aspecten van
het tellen beter vond passen bij de veronderstelde vrouwelijke precisie? De tabelleerma-
chine op p. 94 lijkt verdacht veel op een flinke naaimachine. Is het toeval dat zij bediend
wordt door een vrouw? 

Nico Randeraad
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Hannalore Oberpenning, Migration und Fernhandel im ‘TöddenSystem’. Wanderhandler aus
dem nördlichen Münsterland im mittleren und nördlichen Europa des 18. und 19. Jahrhunderts
(Osnabrück: Universitätsverlag Rasch, 1996) 424 pp.; Piet Lourens en Jan Lucassen, Ar-
beitswanderung und berufliche Spezialisiering. Die lippischen Ziegler im 18. und 19. Jahrhundert
(Osnabrück: Universitätsverlag Rasch, 1999) 206 pp.

Deze boeken verschenen onder auspiciën van het IMIS (Institut für Migrationsforschung
und Interkulturelle Studien) in Osnabrück. Door het IMIS worden drie interessante pu-
blicatiereeksen uitgegeven: het (vooralsnog gratis verkrijgbare) tijdschrift IMIS Beiträge;
de reeks Studien zur Historischen Migrationsforschung (SHM): en de Schriften des Instituts für
Migrationsforschung und Interkulturele Studien der Universität Osnabrück (IMIS-Schriften). In
de SHM-reeks, waartoe de hier besproken boeken behoren, verschenen verder onder
meer onderzoeken van Del Fabbro naar de migratie van Italiaanse arbeiders naar het
Duitse keizerrijk in de periode 1870-1918 en van Kösters-Kraft naar Nederlandse trekar-
beiders die in de periode 1892-1900 aan de bouw van het Dortmund-Ems kanaal hebben
gewerkt. In de reeks IMIS-Schriften verschenen de studie van Wennemann naar Italiaanse
gastarbeiders in het Rijnland en Westfalen omstreeks 1900 en een bundel onder redac-
tie van Herwartz-Emden naar geslachtsverhoudingen en acculturatie.

Oberpennings zeer interessante boek Migration und Fernhandel im ‘Tödden-System’ gaat
over de handelaren die in de achttiende en negentiende eeuw uit het noordelijke Mün-
sterland Midden- en Noord-Europa bereisden. Deze handelaren, Tödden genoemd, kwa-
men ook veelvuldig in Nederland. Het handelssysteem van de Tödden ontstond in de ze-
ventiende, kwam tot bloei in de achttiende en verviel in de negentiende eeuw. De Tödden
kochten hun goederen in verschillende plaatsen in Europa, onder meer in Brabant en
Amsterdam, en zetten die vervolgens overal af. De handelaren organiseerden zich in
compagnieschappen of colonnes, die onderling afspraken maakten over de verkaveling
van de markt. In haar studie geeft Oberpenning een overzicht van de andere groepen
ambulante handelaren die in de achttiende en negentiende eeuw actief waren. Er be-
stonden tussen de trekhandelaarssystemen meerdere overeenkomsten. De Tödden ver-
schilden van de andere trekhandelaars omdat zij reeds in de zeventiende eeuw bovenre-
gionale handel dreven, terwijl de andere handelaren zich beperkten tot de handel in
producten uit de eigen regio.

Een belangrijke bron voor Oberpenning was de zogenaamde nalatenschap van Paul
Casser in het Westfaalse Wirtschaftsarchiv in Dortmund. Casser en zijn medewerkers heb-
ben in de jaren dertig in Europese archieven veel materiaal over Tödden verzameld.

De aandacht voor handel in historische studies is tot op heden beperkt. Wanneer er
aandacht is voor handel in het pre-industriële tijdvak, dan gaat het vooral om de steden
en de grote markten. Venthandel of ambulante handel worden in de literatuur gemargi-
naliseerd en op een lijn gesteld met bedelarij, landloperij en smokkelarij. Oberpenning
toont overtuigend aan dat dit beeld geenszins terecht is. 

Door haar uitgebreide bespreking van de handel in de pre-industriële samenleving is
Oberpennings studie vernieuwend. Zij beschrijft hoe het handelsnetwerk werd opge-
bouwd en over een uitgestrekt gebied in stand gehouden. De handel van de Tödden
wordt met zeer veel details beschreven. Het is daarom opvallend dat een index op per-
sonen en geografische namen ontbreekt. 

Oberpenning laat zien hoe de trekhandelaarssystemen, naast de trekarbeiderssyste-
men en de proto-industrie, een essentieel bestanddeel waren van de pre-industriële sa-
menleving. In de tekst klinkt soms door dat Oberpenning de trekhandel (met de trekar-
beid en de proto-industrie) beschouwt als redmiddelen waarnaar werd gegrepen
wanneer de landbouw niet voldoende opleverde. Op basis van het door Oberpenning
aangedragen materiaal lijkt het echter terecht om deze activiteiten een belangrijkere
plaats toe te kennen dan die van redmiddel. 
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Een bijzonder sterk punt van haar boek is dat Oberpenning systematisch aandacht be-
steed aan de wetgeving, zowel in het herkomstgebied van de handelaren, als die in de
streken waarin zij hun goederen inkochten en afzetten. Zij laat zien hoe die verschillen-
de wetgevingen de ontwikkeling van de Töddenhandel hebben beïnvloed. De studie van
Oberpenning is zowel door haar onderwerpskeuze als door de manier waarop ze haar on-
derwerp behandeld belangwekkend.

In Arbeitswanderung und berufliche Spezialisiering beschrijven Piet Lourens en Jan Lucas-
sen de monopoliepositie van arbeiders uit Lippe op de tichelwerken in Groningen. 

Dit boek lijkt wellicht in eerste instantie een vertaling van het boek dat beide auteurs
over dit onderwerp in het Nederlands hebben geschreven (Lipsker op de Groninger tichel-
werken Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trek-
arbeiders 1700-1900, Groningen 1987). Deze indruk is echter onjuist. Het nieuwe boek
heeft niet alleen twee keer de omvang van het oude, ook de inhoud is duidelijk anders.
Het oude boek bevatte een vrij uitvoerige beschrijving van de ontwikkelingen in de steen-
bakkerijen voor de achttiende eeuw toen er nog geen Lipper op deze bedrijven werkten.
In het nieuwe boek is deze beschouwing weggelaten, evenals het grote aantal illustraties
van de machines die in de steenbakkerijen werden gebruikt. In plaats daarvan is er een
veel uitgebreidere en zeer interessante beschrijving van de herkomststreek van de mi-
granten en van hun leven op de tichelwerken.

In de inleiding stellen Lourens en Lucassen de vraag in hoeverre de arbeidsspeciali-
satie van de Lipper steenbakkers uitzonderlijk was. Beroepsspecialisatie komt bij zelf-
standigen meer voor dan bij loonarbeiders, zoals de Lipper steenbakkers. Volgens Lou-
rens en Lucassen verklaren veel auteurs het ontstaan van migrantenberoepen niet. Tot
nu toe gingen auteurs er simpelweg vanuit dat vraag en aanbod samenvallen en dat dan
kettingmigratie volgt. Het boek van Lourens en Lucassen laat overtuigend zien dat deze
voorstelling van zaken onterecht en simplistisch is.

De combinatie van de studies van Oberpenning en Lourens en Lucassen levert verras-
sende nieuwe inzichten op over beroepsspecialisering en economische nichevorming onder
migranten. Ten eerste wordt door de beide studies duidelijk dat een aanvankelijk geringe
concentratie van succesvolle mensen in een bepaalde sector ertoe leidt dat anderen naar
deze sector opschuiven, waardoor het proces van nichevorming in gang wordt gezet of ver-
sterkt. Ten tweede wordt de rol van intermediairen voor nichevorming duidelijk, vooral in
de studie van Lourens en Lucassen. Intermediairen spelen een cruciale rol in het in stand
houden en versterken van de niche. Als laatste en belangrijkste inzicht komt uit de combi-
natie van beide studies naar voren dat er tot op heden in studies over beroepsspecialisering
of nichevorming ten onrechte nadruk was op ondernemers. In de beide studies is niet al-
leen veel nieuw materiaal aangedragen over aspecten van migratie, maar de combinatie van
beide studies levert ook belangrijke nieuwe theoretische inzichten op.

Marlou Schrover

Tom Scott (ed.), The peasantries of Europe from the fourteenth to the eighteenth centuries (Lon-
don/New York: Longman, 1998) 416 pp.

Deze bundel is als inleiding tot de plattelandsgeschiedenis van Europa in de vroegmoderne
periode zeer geslaagd. Hij is een bewijs dat de plattelandsgeschiedenis door een sterkere
verbinding met de sociale en economische geschiedenis nieuw elan en een nieuwe toekomst
heeft gekregen. Het boek bevat twaalf hoofdstukken waarvan er tien aan een gebied zijn ge-
wijd: Frankrijk, het Iberisch Schiereiland, Italië, westelijk Duitsland, oostelijk Duitsland en
Polen, het Habsburgse Rijk, Rusland, het Ottomaanse Rijk, Scandinavië, Groot Brittannië.
Deze hoofdstukken worden voorafgegaan door een inleiding en een concluderend hoofd-
stuk. Wat de hoofdstukken met elkaar verbindt is een revisionistisch karakter. In alle hoofd-
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stukken wordt het belang van de markt benadrukt voor het plattelandsleven ook in de pe-
riode vóór 1850. In deze bundel blijkt weer: zeg me welke geschiedenis u schrijft en ik zal u
zeggen in welke tijd uzelf leeft. Het onveranderlijke, homogene, overal gelijke platteland
wordt weggeschreven. Er wordt gebroken met achterhaalde opvattingen, zowel uit het ver-
toog van de modernisering, als die uit het marxisme. In plaats daarvan wordt er een beeld
van verschillen, veranderingen, ontwikkelingspaden en handelingsmacht neergezet. Hoe-
wel ook de Malthusiaanse benadering van Abel en Slicher van Bath wordt bekritiseerd, is de
seculaire trend, de lange termijn ontwikkeling gebaseerd op bevolkingscijfers en voedsel-
prijzen, in bijna alle bijdragen de belangrijkste periodisering. Dat heeft veel te maken met
de grotere aandacht voor de markt.

De nuanceringen en de nadruk op veranderingen en verschillen maken de regionale ver-
halen een stuk gecompliceerder. Soms zou je willen dat de auteurs een duidelijker thema
gekozen hadden, zodat je als lezer niet met een totale vergruizing blijft zitten. Met name de
hoofdstukken over het Iberisch Schiereiland en Italië lijden daaraan. Een erg boeiend en
iconoclastisch hoofdstuk is dat over oostelijk Duitsland en Polen van Willam Hagen. Eerst
zet hij de standaardhistoriografie uiteen van de tweede horigheid om vervolgens dat beeld
sterk naar tijd en plaats te nuanceren en de boeren zelf een belangrijker plaats in dat ver-
haal te geven. Die treden niet langer passief en als slachtoffers in het verhaal op.

De inleiding van Scott gaat in op het gebruik van de term peasants en op hun re-
latie met de markt. Bij het functioneren van de markt plaats hij kanttekeningen: de
markt is in deze periode verre van perfect vanwege de gebrekkige infrastructuur en
communicatiemogelijkheden; markten zijn niet puur economische en commerciële
instrumenten, maar worden ook politiek en sociaal bepaald. Bij het verdwijnen van
de peasants schetst hij drie modellen: het systeem van deelpacht bijvoorbeeld in Italië;
het specialisatieproces dat Jan de Vries voor de WestNederland heeft geschetst; en het
voorbeeld van Engeland waar enerzijds de kapitalistische landbouw opkomt en an-
derzijds de horigheid verdwijnt.

De geograaf John Langton had als opdracht om een concluderend slothoofdstuk te
schrijven. Die opdracht geeft hij meteen weer terug. Langton construeert zijn eigen ver-
haal omdat de voorgaande hoofdstukken elk op zich weer zo divers zijn door het bron-
nengebruik, de nationale historiografieën en stereotiepen, en vanwege de voorkeuren
van de auteurs, dat ze een samenvatting tamelijk moeilijk maken. Zijn samenvatting be-
perkt hij tot een schema waarin de onderdelen van de voorafgaande hoofdstukken sys-
tematisisch bijeen zijn geplaatst. In dit schema zijn de boeren onderworpen aan heren
(adel, clerus, stad, hof) en aan de fysische omstandigheden. Binnen de boerenstand han-
teert hij vervolgens als veranderlijke variabelen familie, huishouden, gemeenschap en
productiesysteem. Vervolgens slaat hij echter een geheel andere weg in en geeft een
schetst van de agrarische samenleving vóór 1850 op basis van drie vormende elementen:
de ‘fotosynthetische beperking’; de ‘tyrannie van de afstand’; en het Christendom.

Met de fotosynthetische beperking bedoelt Langton in aansluiting op auteurs als E.A.
Wrigley en Richard G. Wilkinson dat in de samenleving voor 1800 mensen hun energiebe-
hoefte vooral via de landbouw moesten dekken. Energie wordt geleverd door mensen en die-
ren die zich voeden met landbouwproducten, of door middel van hout (en enigszins door
water en wind). Dit legde een geweldige beperking op aan de groei van steden, aan econo-
mische groei en aan manieren van samenleven. Zijn tweede element, de tyrannie van de af-
stand, versterkt dit nog. Daarom maakt hij een onderscheid tussen agrarische en commer-
ciële koninkrijken. Deze laatsten liggen aan de kust en hebben goed bevaarbare rivieren
waardoor transport van bulkprodukten mogelijk is; de eerste konden slechts beperkt han-
deldrijven en een echt marktsysteem kwam er niet tot ontwikkeling. De Christelijke cultuur,
tenslotte, was essentieel in de werking van het maatschappelijk systeem en de verandering
ervan ondermeer door de opkomst in sommige delen van Europa van het protestantisme.
De verandering in deze drie hoofdelementen geven een verschillende kleur aan de ge-
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schiedenis van boeren in de verschillende delen van Europa, maar de veranderingen erin
dragen ook in toenemende mate bij aan de verdwijning van deze boeren.

Dit slothoofdstuk is boeiend vanwege de grote lijnen die het probeert te trekken en
vanwege het feit dat hij expliciet wijst op het belang van het Christendom. Toch is juist
de inhoud van dat laatste gedeelte wat traditioneel en maakt hij veel te weinig gebruik
van de vernieuwende inzichten die in de voorafgaande hoofdstukken worden gegeven.
Zo verwijst Langton naar het verband tussen protestantisme en alfabetisme, maar uit het
hoofdstuk over Frankrijk kunnen we leren dat ook katholieke priesters in de zeventien-
de en achttiende eeuw met succes de plattelandsbevolking alfabetiseerden. Je zou willen
dat Langton hier meer gebruik had gemaakt van het hoofdstuk over het Ottomaanse Rijk
om de proef op de som te nemen.

Het is een gemis dat in dit boek hoofdstukken over Nederland, België en (deels)
Groot-Brittannië, dat slechts een hoofdstuk over de Middeleeuwen krijgt, ontbreken.
Maar het voordeel ervan is dat eindelijk de nadruk eens wat meer komt te liggen op de
Oostelijke en Zuidelijke gebieden van Europa in plaats van op West-Europa en de ont-
wikkeling van landbouw en platteland daar. Voor Nederlandstaligen is dat gemis boven-
dien gemakkelijk te verhelpen met literatuur van een hele nieuwe generatie ruraal his-
torici als Erik Thoen, Peter Hoppenbrouwers, Bas van Bavel, Jan Bieleman, Peter
Priester, Paul Brusse, Johan Kamermans en Piet van Cruijningen.

Anton Schuurman

Recensies en aankondigingen 229


