
Recensies 

Boekbesprekingen

G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs tussen 1815 en 1940 (Verlo-
ren: Hilversum, 1997) 396 pp.

Er zijn van die boeken waarvoor men bij het verschijnen zijn hart vasthoudt. Dit boek van
De Vries en Jensma is er zo een. Het idee ervoor en de opzet ervan stammen uit de tijd
dat seriële en kwantitatieve geschiedenis in de mode waren en Willem Frijhoff met zijn
proefschrift La société néerlandaise et ses gradués baanbrekend werk had verricht. De ge-
dachte ontstond er een soort vervolg op te laten schrijven over de tijd na 1800. Daarmee
begon in 1986 Harry de Vries. Hij overleed echter in 1989, toen nog maar enkele delen
van het door hem vergaarde materiaal rijp waren voor publicatie. Daarna kreeg Goffe
Jensma de ondankbare taak het werk te voltooien.

Jensma heeft bewonderenswaardig werk verricht, laat dat voorop staan. Hij heeft een
boek samengesteld dat een verademing is in de huidige universiteitsgeschiedenis, die een
steeds parochialer karakter krijgt. In enkele gedegen hoofdstukken behandelt hij de ver-
raderlijkheid van statistische overzichten. Hij laat voorts zien hoe de aantallen studenten
tot circa 1880 constant bleven en daarna langzaam (maar in overeenstemming met de be-
volkingsgroei) begonnen te stijgen. Pas na ongeveer 1920 was sprake van een verbrede
rekrutering door een instroom van HBS’ers en meisjes. Daarvan profiteerden in het bij-
zonder de geneeskunde en de natuurwetenschappen. Jensma toont ook dat er in die ex-
panderende faculteiten door de aanstelling van assistenten en de toelating van privaatdo-
centen zoiets ontstond als een academische carrière. Ten slotte problematiseert hij de
relatie tussen economie en studentenaantallen aan de hand van de studie theologie, waar
de instroom van eerstejaars veranderde met wijzigingen in het beroepsperspectief.

Jensma demonstreert uitvoerig hoe verschillende definities van het begrip student tot
heel verschillende cijfers kunnen leiden. Want was een student iemand die zich voorbe-
reidde op een examen, iemand die lid was van een studentenvereniging (zoals de stu-
dentenalmanakken doen) of iemand die bij de universiteit stond ingeschreven? Dat laat-
ste lijkt duidelijker dan het is, want waarvoor waren studenten ingeschreven? Voor een
normale studie of voor het volgen van enkele lessen? Die mogelijkheid was goedkoper en
vormde een sluiproute voor studenten die hun kosten wilden drukken. Op grond van cij-
fers in de door de rijksoverheid gepubliceerde jaarverslagen over het onderwijs, die met
behulp van de sedert 1930-1931 door het CBS gepubliceerde Statistieken van het Hoger On-
derwijs zijn ontdaan van de laatstgenoemde categorie, geeft Jensma een naar instelling en
faculteit gedifferentieerd overzicht van de aantallen studenten van 1845-1846 tot 1939-
1940. Zo worden veranderingen in de studentenstromen in het gehele hoger onderwijs
(uitgezonderd de gymnasia, die er terecht buiten gelaten zijn) blootgelegd.
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Die cijfers lijken een betrouwbaar vergelijkend beeld te geven, maar doen zij dat ook?
Jensma wijst er zelf op dat het nauwelijks mogelijk is het werkelijke aantal studenten te
reconstrueren. Wie zich niet inschreef, was immers onzichtbaar. De vraag is of die groep
onzichtbare studenten constant was? Dat is mijns inziens zeer twijfelachtig, want bijvoor-
beeld vanaf het studiejaar 1933-1934 moesten studenten gedurende hun hele studie col-
lege- en inschrijfgeld betalen en niet meer uitsluitend de eerste vier jaren. Onderzoek
van het gemeentelijke bureau voor de statistiek in Amsterdam wees uit dat sindsdien bij-
na een kwart van de derde- tot en met zevendejaarsstudenten van de Universiteit van Am-
sterdam zich niet meer inschreef. Maar niet elke faculteit had evenveel met dergelijke
‘spookstudenten’ te maken, eenvoudig omdat in sommige studierichtingen veel meer
colleges en practica moesten worden gevolgd dan in andere. De omvang van deze groep
varieerde dus in de tijd en per faculteit en, afhankelijk van de aan de verschillende uni-
versiteiten en hogescholen aangeboden studierichtingen en de daar heersende gebrui-
ken, vermoedelijk ook per plaats. Maar er is nog iets. In de door de rijksoverheid gepu-
bliceerde cijfers wordt een bepaalde peildatum gehanteerd. Het gemeentelijke bureau
voor de statistiek in Amsterdam telde daarentegen na afloop van het academisch jaar en
gaf daardoor voor de Universiteit van Amsterdam elk jaar hogere cijfers dan de rijks-
overheid. Kennelijk was het in Amsterdam niet ongebruikelijk dat studenten zich pas in
de loop van het academisch jaar inschreven. Gebeurde dat elders ook en in dezelfde
mate? Ik wil hiermee niet de onbetrouwbaarheid van het werk van Jensma aantonen. Hij
wijst zelf met kracht van argumenten op de gevaren van de cijfers. Mij gaat het er hier
(misschien ten overvloede) om dat die onbetrouwbaarheid naar tijd en plaats variabel
was en dat de nodige omzichtigheid moet worden betracht bij het vergelijken van de in-
stellingen.

In een boek met zo veel cijfers wordt wel eens een foutje gemaakt. Soms zijn ze klein,
zoals bijvoorbeeld op p. 25, waar de som van 1763 en 396 2161 heet of in tabel 25, waar
in het deel met de percentages Drenthe en Friesland zijn verwisseld. Onbegrijpelijker is
het enorme aantal van ruim tweehonderd geneeskundestudenten dat de VU volgens gra-
fiek 69 in 1940 zou hebben geteld. Die universiteit had toen alleen maar in naam een me-
dische faculteit! De tabel op p. 210 noemt dan ook een getal van maar elf. Even onbe-
grijpelijk is wat met minimale en maximale percentages in grafiek 42 wordt bedoeld. Dat
brengt mij op het bezwaar van de gebrekkige overzichtelijkheid van de grafieken. Ik weet
niet of dat aan de schrijvers of de vormgevers van het boek ligt, maar soms zijn de lijnen
en kolommen slecht van elkaar te onderscheiden. En waarom in de tabellen voor de in-
stellingen zulke eigenaardige afkortingen gebruikt? Bij sommige hogescholen is een keu-
ze moeilijk, omdat zij enkele keren van naam veranderden. Maar waarom AVA (Athena-
eum van Amsterdam) gebruikt voor een instelling die van 1632 tot haar verdwijnen
Athenaeum Illustre heette? Waarom GUA voor de gemeentelijke universiteit die sinds
haar opening in 1877 nooit anders dan Universiteit van Amsterdam heeft geheten? En
waarom VUA, terwijl er maar één Vrije Universiteit was en is?

Het boek heeft ook ernstiger beperkingen. De Vries heeft voor zijn hoofdstuk over de
samenstelling van de colleges van curatoren onderzoek gedaan naar de herkomst van de
curatoren en de secretarissen van deze colleges, maar overigens steunt het voornamelijk
op gepubliceerde bronnen. De lezer zal er weinig nieuws in vinden over veranderingen
in de sociale herkomst van studenten. Grote problemen heb ik echter met het hoofdstuk
met de lijst van hoogleraren en lectoren. Het werd samengesteld op grond van een da-
tabestand van De Vries, dat na diens overlijden in zijn computer werd gevonden. Dat on-
derzoek was kennelijk nog niet afgerond. Een steekproef, waarbij ik de gegevens heb ge-
controleerd van de 112 hoogleraren en lectoren die op 1 september 1937 aan de
Universiteit van Amsterdam waren verbonden, toont dit maar al te duidelijk. Er ontbre-
ken drie namen: die van L.J. van Apeldoorn, C.U. Ariëns Kappers en C.G. van Arkel. Bij
de letter a is dus iets misgegaan. Maar ook op de informatie over de overige 109 is nogal
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wat aan te merken. Slechts van 31 hoogleraren en lectoren zijn de gegevens juist vermeld
en daarbij heb ik niet al te nauw gekeken op begin- en eindjaar van de aanstelling, om-
dat tussen het moment van benoeming en aanvaarding wel eens een jaartje zit. In vier ge-
vallen is een geheel onjuiste leeropdracht vermeld. Zo heten bijvoorbeeld H. Frijda en
J.H. van Zanten respectievelijk hoogleraar en lector staats- en administratief recht, terwijl
dit staathuishoudkunde en/of statistiek moet zijn; van prof. G. Gonggrijp heet het dat
zijn leeropdracht economie was in plaats van koloniale economie en J. ten Cate was niet
alleen hoogleraar in de fysiologie, maar ook enige tijd in de farmacologie. In zes geval-
len is de leeropdracht onvolledig of ontbreekt zij en in dertien gevallen is een verkeerde
universiteit vermeld, ontbreekt de vermelding van een kerkelijke leeropdracht, de be-
vordering naar een hogere wetenschappelijke rang of een herbenoeming na de Tweede
Wereldoorlog. Vooral die bezettingsjaren hebben de samenstellers blijkbaar voor grote
problemen gesteld, want in bijna geen enkel geval is een ontslag (bijvoorbeeld omdat de
desbetreffende persoon jood was of de bezetter anderszins onwelgevallig) in die jaren
vermeld. Dat blijkt echter geen bewuste keuze te zijn geweest, want bij prof. J.G.G. Borst
staat bijvoorbeeld wel en terecht dat hij in 1942 van de universiteit verdween. Onvermeld
is echter dat hij na afloop van de oorlog terugkeerde en nog van 1945 tot 1973 gewoon
hoogleraar was. Voorts ontbreekt in veel gevallen een sterfjaar of het jaar van pensione-
ring of emeritaat. In totaal kom ik zo voor 109 docenten tot 134 onjuistheden of onvol-
ledigheden. Dat is te veel voor een boek waaraan ontegenzeggelijk heel veel werk is be-
steed.

P.J. Knegtmans

Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag: SDU
Uitgevers, 2000) 624 pp. 

Mijn eerste impressie van dit goed verzorgde, geïllustreerde boek: een schitterende aan-
winst, monumentaal, met een schat van gegevens over vertrouwde én onverwachte on-
derwerpen. Met elk volgend hoofdstuk ziet men de contouren van het Nederland van
1900 duidelijker voor ogen. De auteurs zijn er in geslaagd het geheel ‘beeldend’ te be-
schrijven. Hun boek wordt aangekondigd als een studie van de publieke cultuur en de
culturele infrastructuur rondom 1900 in combinatie met een analyse van het vertoog dat
sociale en culturele groepen over zichzelf en over de samenleving hielden. Dit was de for-
mule die al eerder werd in het eerste boek in de reeks Nederlandse cultuur in Europese con-
text, waarvan ook dit boek deel uitmaakt.1 Bank en Van Buuren onderzochten de struc-
turele kenmerken van de Nederlandse samenleving rond de vorige eeuwwisseling,
waarbij zij zich tevens de vraag stelden of het als belangrijkste gesignaleerde kenmerk van
de Republiek anno 1650, het bestaan van een specifieke discussiecultuur, rond 1900 nog
wel houdbaar was temidden van de onmiskenbare tegenstellingen op kerkelijk en sociaal
gebied. 

Aan het einde van het boek gekomen bekroop mij toch ook enige twijfel: doet dit boek
wel recht aan de gehele Nederlandse samenleving anno 1900? Niet alle thema’s, waar-
schuwt de inleiding al, worden, ‘als ware het een encyclopedie’, behandeld. Maar onver-
meld blijft welke criteria gediend hebben bij het maken van een keuze. In een interview
in NRC-Handelsblad van 16 september 2000 laten de auteurs weten een beetje moe te zijn
geworden van door recensenten geuite kritiek over de geringe aandacht voor ‘het volk’,
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1. Van de vijf geplande delen verscheen al eerder het eerste deel: Willem Frijhoff en Marijke Spies,
1650: Bevochten eendracht. Ongeveer tegelijk met dit derde deel over 1900 verscheen in 2000 deel vier:
Kees Schuyt en Ed Taverne, 1950: Welvaart in zwart-wit. In 2001 verschijnen deel twee: Joost Kloek en
Wijnand Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken voor een samenleving, en het laatste deel: Douwe Fokkema en
Frans Grijzenhout, Rekenschap.



de rond de eeuwwisseling massaal opkomende arbeiders. ‘Het was niet de tijd van de ar-
beiders’, is hun reactie hierop. De mobilisering van grotere groepen rond 1900 noemen
ook Bank en Van Buuren weliswaar een belangrijk gegeven, maar zij achtten het niet no-
dig dat in alle onderdelen uit te werken. Maar daardoor bleef ook bij mij na lezing de in-
druk hangen van de portrettering van een bevoogdende, om niet te zeggen betuttelen-
de, elite. Centraal in het boek staan levenswijze en -opvattingen van ‘de’ burgerij,
waarvan dan ook nog kleine exclusieve groepjes, koplopers, extra worden belicht. Wel
wordt duidelijk gemaakt dat er veel werd gedacht óver en vóór het volk, in kringen van
kerken, kunst, onderwijs enzovoorts. Toch blijft de vraag knagen waar de ‘horden aan de
poort’ zelf blijven, waarvoor de burgerij enerzijds zo bang, anderzijds zo bezorgd was?
Zouden zij zich ook herkennen in deze beschrijving van het Nederland van een eeuw ge-
leden? Waar de opkomst van de massa de gemoederen zo sterk bezighield, verwacht de
lezer meer te horen over de arbeiders zelf, over hún levensomstandigheden, over hún
ideeën over de toekomst of hun reacties op de blauwdrukken daarvoor van anderen. Is
het bovendien wel consequent de arbeiderskwestie als ‘te bekend’ niet op te nemen, ter-
wijl andere emancipatoire bewegingen (vrouwen, kerkelijke groeperingen) wel uitge-
breid aan bod komen? Een expliciete verantwoording van de gemaakte keuze door de
auteurs vooraf – in eerder genoemd interview geven zij dat zelf ook toe – had deze kriti-
sche kanttekeningen allicht kunnen voorkomen. De voldoening over het gepresenteer-
de zou er des te groter door zijn geweest. 

Want er valt heel veel te genieten in dit boek. De hoofdstukken vormen werelden op
zichzelf, maar blijken achteraf goed op elkaar afgestemd, ook al levert de indeling wel
eens verrassingen op. Zo verbaast men zich in eerste instantie over de keuze het boek aan
te vangen met het onderwerp ‘feesten en beelden’, maar achteraf moet men toegeven
dat dit een uitstekende introductie vormt op de onderwerpen die rond 1900 de aandacht
kregen en bepalend waren voor het cultureel beeld. Het aardige van een boek over 1900
is ook dat een eeuw later nog zoveel uit die tijd herkenbaar aanwezig en zichtbaar is. Be-
schrijvingen van het stadsbeeld zijn natuurlijk niet zonder meer toepasbaar op het Ne-
derland anno 2000, maar er is genoeg overgebleven, om het opgeroepen beeld duidelijk
te herkennen. En vanzelfsprekend geldt dat nog meer voor de verschillende kunstuitin-
gen als literatuur, muziek, schilderkunst en architectuur. 

Op de achtergrond speelt het volk, de massa, wel degelijk een rol. Op verschillende
fronten vond een omslag in denken plaats, met meer oog voor het volkse, voor de gehe-
le maatschappij. Maar nogal wat beschreven praktische uitingen van gemeenschapsden-
ken doen op zijn zachtst gezegd naief en wereldvreemd aan. Neem de experimenten van
arts en schrijver Frederik van Eeden met zijn kolonie Walden bij Bussum en de oprich-
ting van de Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit. Van Eeden achtte verbetering
van de ‘verziekte’ (stedelijke) samenleving slechts mogelijk door de terugkeer naar een
natuurlijk landleven. De ‘elitaire’ indruk, die het boek nalaat is deels gebaseerd op der-
gelijke experimenten van kunstenaars die zichzelf als denkend deel van de natie een lei-
dende rol aanmaten. Vreemd genoeg lijken juist utopisten-socialisten, figuren als Van Ee-
den, Henriette Roland Holst en anderen, mijlenver verwijderd van de massa, voor wie zij
zich wilden inspannen. De afstand tussen intellectuelen en arbeiders werd allerminst
overbrugd. Het is bij een thema als het utopisch socialisme dat ik de visie vanuit het volk,
de arbeidersbeweging meer speciaal mis.

Terwijl enerzijds het streven bestond naar grotere eenheid door de gehele samenle-
ving, alle delen ervan, te betrekken bij de ontwikkeling van kansen – een goed voorbeeld
is het zoeken naar nieuwe onderwijsvormen om meer kinderen passend onderwijs te
kunnen bieden –, werd tegelijkertijd het onderscheid tussen de emancipatorische groe-
pen benadrukt. Aan gelijkberechtiging gaat veelal polarisatie vooraf. De opkomst van
emancipatiebewegingen vormde daarvoor het bewijs. Kenmerkend voor het tijdvak is
dan ook primair het contrast tussen harmonie en verdeeldheid. Die verdeeldheid werd
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ook wel onderkend en was reden tot bezorgdheid. Een mooi voorbeeld van een poging
de sociale verdeeldheid te bestrijden, was het initiatief van de pedagoog Gunning om
handenarbeid als verplicht vak in te voeren in het middelbaar onderwijs opdat de bour-
geoiskinderen niet te zeer vervreemdden van de arbeidersjeugd. In deze mentaliteit pas-
te ook het pleidooi van filosoof/psycholoog Heymans voor invoering van empirie in de
gedragswetenschappen. Hij behoorde tot degenen die geloofden in de maakbaarheid
van de maatschappij. Ook gedrag is te meten en vervolgens naar behoefte te veranderen.
Dergelijk constructivisme, zoals Bank en Van Buuren deze opvatting noemen, is toch wel
iets geheel anders dan toegeven aan gevoelens van decadentie en doemdenken, begrip-
pen die volgens de auteurs in het algemeen de westerse wereld beheersten. Van cultuur-
pessimisme zijn in het Nederland anno 1900, misschien op de dichtkunst na, maar wei-
nig voorbeelden te geven. Op vrijwel elk gebied overheerste eerder het geloof in de
vooruitgang. Het succes van de emancipatiestromingen die stukje bij beetje slaagden in
hun streven naar gelijkberechtiging, maakt dat begrijpelijk. De al in 1650 in de Repu-
bliek gesignaleerde discussiecultuur leidde ook twee-en-halve eeuw later tot goede resul-
taten.

De vraag, waarom dat elders in Europa anders was, is daarmee niet beantwoord. En
hier noem ik een tweede punt van kritiek op dit boek, waarin nadrukkelijk de Europese
context mede in de beschouwing diende te worden betrokken. Die Europese context
komt er in sommige hoofdstukken nogal bekaaid af. Soms lijkt het of de auteur zich aan
het einde van zijn hoofdstuk plotseling herinnert dat er nog wat Europa in de tekst moet.
Om vervolgens in een enkele zin of alinea de situatie in een enkel ander West-Europees
land aan te stippen. Te summier vaak om daarmee de overeenkomst of het verschil met
de Nederlandse situatie helder over het voetlicht te krijgen. Op het verschijnsel deca-
dentie, toch als centraal thema genoemd, wordt niet diepgaand ingegaan. Ja, in Frank-
rijk heerste een fin-de-sièclegevoel, waaraan de militaire nederlaag in 1870 tegenover
Duitsland niet geheel vreemd was. En ja, het einde van het Tweede Keizerrijk was daar-
mee mededebet aan de malaisesfeer in Frankrijk. Maar uit diezelfde oorlog met Frank-
rijk kwam de overwinnaar Duitsland toch juist heel zelfbewust naar voren. De positie van
Groot-Brittannië krijgt binnen dit geheel niet of nauwelijks relief. En dat terwijl Jan Ro-
mein zijn Op het breukvlak van twee eeuwen, uit 1967, nog wel aanving met deze ‘in 1900
machtigste mogendheid op aarde’. Was er minder doemdenken in Nederland doordat
dit land veel oorlogsellende bespaard is gebleven? Toch wordt gesteld dat 1914 een ab-
rupt einde maakte aan alle dromen en fantasieën over een harmonieuze, eensgezinde sa-
menleving, terwijl ook toen de oorlog Nederland niet direct trof. Mijn kijk op de Neder-
landse samenleving van een eeuw geleden is door dit boek op verschillende gebieden
aanzienlijk verhelderd. Maar tot meer begrip voor de verschillen met de omringende lan-
den heeft dat niet geleid.

Ineke Secker

J. Frieswijk, A.H. Huussen jr., Y.B. Kuiper en J.A. Mol (red.), Fryslân, staat en macht 1450-
1650. Bijdragen aan het historisch congres te Leeuwarden van 3 tot 5 juni 1998 (Hilversum: Ver-
loren en Leeuwarden: Fryske Akademy, 1999) 245 pp.

In deze congresbundel wordt de geschiedenis van Friesland tussen 1450-1650 vanuit vele
invalshoeken belicht. Dit gebeurt, hoewel niet geheel systematisch, door twaalf verschil-
lende auteurs, experts op het gebied van de Friese geschiedenis en bekende meer natio-
naal georiënteerde historici. In enkele gevallen leidt deze aanpak tot verrassende nieu-
we visies op het Friese verleden.

Het jaar 1498 waarin Friesland daadwerkelijk onder landsheerlijk gezag gebracht
werd, roept verschillende emoties op. Aan de ene kant ligt rond die tijd de oorsprong van
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veel instituties die het gebied meer samenhang gaven. Aan de andere kant was tezelfder-
tijd sprake van de teloorgang van de befaamde ‘Friese Vrijheid’. Op de achtergrond
speelt deze tegenstelling in diverse bijdragen een belangrijke rol. Zo nuanceert Block-
mans de nadelen van de Middeleeuwse vetemaatschappij met haar voortdurende klein-
schalige conflicten tussen groepen edellieden, door te wijzen op veel grotere menselijke
verliezen die voortsproten uit de oorlogen en de staatsrepressie van centraal georgani-
seerde landsheerlijke staten. Daarnaast wijst Noomen op de rol die de veten al van ouds-
her hadden in de onderlinge conflictoplossing naast het bestaande rechtssysteem. Bij het
ontbreken van een centraal staatsgezag behielden deze veten hun functie in Friesland.
Pas met het inzetten van grote aantallen buitenlandse huursoldaten aan het eind van de
vijftiende eeuw ontaardde het systeem. Tot dan vormde de vetemaatschappij geen rem
op de relatief moderne en welvarende Friese economie.

Oebele Vries komt door een vergelijking met de Zwitserse statenbond eveneens tot
een herwaardering van de Friese staatsorganisatie voor 1498. Al was het bestuurlijk ap-
paraat in het communale Friese systeem veel minder ontwikkeld, toch was dit niet de
voornaamste reden dat Friesland haar autonomie verloor. Dat zou eerder gelegen heb-
ben aan het ontbreken van sterke steden, die een leidende rol konden spelen. Juist de
versplintering en onderlinge strijd verzwakten Friesland. Mol geeft daarbij aan dat alge-
mene ontwikkelingen op het militaire vlak (kanonnen, duurdere verdedigingssystemen,
professionele infanterielegers) de doorslag gaven bij het verlies aan macht van plaatselij-
ke Friese potentaten. Alleen sterk bovenregionaal landsheerlijk gezag beschikte over de
geregelde (belasting-) inkomsten om zich deze militaire nieuwigheden in ruime mate te
veroorloven. Het verhaal van Paul Baks illustreert dat dergelijke ontwikkelingen en niet
de feitelijk bestaande regelingen en privileges aangaande het Middeleeuwse Friesland
het belangrijkst waren. Het schenken van de soevereiniteit van Friesland aan Albrecht
van Saksen kan dan ook beschouwd worden als nogal wederrechtelijk en ging uiteinde-
lijk met grote kosten voor de hertog gepaard. Ondanks dit geld en een goede bestuurs-
organisatie kregen de Saksers het gebied door grote Friese weerstand niet echt in hun
greep. Jancko Douwama (c1483-1533) was één van degenen die voor het aloude recht op
Friese vrijheid bleef strijden. Volgens Kist past het herstel van de eigen soevereiniteit
door de Friese staten rond 1580 in Douwama’s traditie. Hellinga daarentegen laat zien
dat van een dergelijke continuïteit geen sprake was. Dit blijkt uit de wijze waarop de Frie-
zen kort na 1580 leurden met die soevereiniteit bij buitenlandse vorsten.

Hoewel Friesland aan het eind van de vijftiende eeuw nog een gebrekkige institutio-
nele structuur had, was het gebied volgens Jan de Vries toch een voor die tijd tamelijk mo-
derne, dichtbevolkte en markgerichte geldeconomie. In de periode 1500-1650 vond ech-
ter wel een snelle groei plaats, blijkend uit een verdubbeling van de bevolking. Dit proces
ging (net als in Holland) gepaard met een sterke specialisatie, ten eerste door de ver-
viervoudiging van de bevolking in niet-agrarische nederzettingen, ten tweede door forse
groei van niet-agrarisch actieven op het platteland, ten derde door toenemende specia-
lisatie binnen de landbouw op akkerbouw of veehouderij. Boeren produceerden onder-
tussen steeds meer per hectare en brachten nog veel meer extra naar de markt. Ze koch-
ten in toenemende mate, ook luxere, niet-agrarische producten en werden minder
zelfvoorzienend. Terugkomend op het centrale thema van de bundel lijkt De Vries een
koppeling van deze economische modernisering aan de opbouw van een gecentraliseerd
bestuursapparaat niet geheel uit te sluiten, maar hij beschouwt deze nauwelijks als door-
slaggevend.

De laatste stukken van de bundel vertonen minder samenhang. Bergsma schrijft over
de gereformeerde staatskerk na 1580 die sterk onder de plak zat bij de overheid. Daarbij
voelde de kerk zich bedreigd door andersdenkenden, mede door het grote aantal ka-
tholieken, doopsgezinden en neutralisten. Yme Kuiper wijst in dat opzicht op de vrij gro-
te omvang van de katholieke adel na 1600. In zijn bijdrage tracht hij verder vooral het be-
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lang van eer en reputatie van de adel in de Friese politieke cultuur in de periode 1580-
1650 aan te tonen. Kooymans verhaalt dat de installatie van Willem Frederik in 1640 als
stadhouder van Friesland niet van een leien dakje ging, door tegenwerking van prins Fre-
derik Hendrik. Van Deursen ten slotte gaat in op de plaats van Friesland binnen het po-
litieke bestel van de Republiek.

Natuurlijk vormt dit boek geen eenheid en de vraag is ook of het zo wel bedoeld is. In
enkele gevallen schemert toch enig verschil in visie door. Zo wijst Blockmans vooral op
de nadelen van de repressie en oorlogen van het landsheerlijk gezag voor de plaatselijke
bevolking, terwijl Mol meent dat door steden en standen de landsheer omarmt werd, om-
dat juist die vrede kon waarborgen. Mogelijk is dit, naast de meer verbrokkelde informa-
tie over de periode na 1525 de reden dat de redactie het geheel niet afsluiten met een
concluderend hoofdstuk. Zelf vond ik dat in verscheidene stukken wat weinig vergeleken
werd met ontwikkelingen elders, waardoor het unieke van Fryslân misschien iets te veel
benadrukt werd. Ook lijkt gedegen historisch onderzoek wat dichter bij veel van de
schrijvers te liggen dan een op theoretische concepten geënte benadering. Desondanks
heb ik de bundel met plezier gelezen en zijn veel opgenomen bijdragen van een hoog ni-
veau. 

Richard F.J. Paping
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