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Boekbesprekingen

Bibi Panhuysen, Maatwerk. Kleermakers, naaisters, oudkleerkopers en de gilden (1500-1800)
(Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 2000) 338 pp. ISBN 90-6861-190-9.

‘Maatwerk’, ‘Een stoffig verleden’, ‘Kleren maken de vrouw’; aan snedige woordspelin-
gen geen gebrek in Maatwerk, het proefschrift waarop Bibi Panhuysen in juni 2000 pro-
moveerde. Maar afgezien van de vorm, is ook de inhoud van Panhuysens boekwerk zeer
aantrekkelijk. In het kader van een grootschalig project waarbinnen comparatief onder-
zoek wordt gedaan naar gilden in Vlaanderen en Nederland, heeft zij de kleermakers-
gilden in de Republiek onderzocht. Het doel van deze studie is niet alleen een beschrij-
ving te geven van de in gildenverband georganiseerde kleermakers, maar ook de sociale
groepen te belichten die doorgaans buiten dit corporatieve kader vielen, zoals joden en
vrouwen. Het bekijken van juist deze groepen producenten van kleding, die over het al-
gemeen niet binnen het corporatieve kader van de gilden actief waren, kan een nieuwe
invalshoek bieden in het onderzoek naar het functioneren van de gilden.

Wat betreft het archiefonderzoek heeft Panhuysen zich in hoofdzaak gericht op kleer-
makersgilden in vier steden: Amsterdam, Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Zutphen. Naast
argumenten als kwaliteit en beschikbaarheid van het bronnenmateriaal, zijn deze vier ste-
den gekozen omdat zij grote verschillen in reikwijdte vertonen qua geografische sprei-
ding en grootte van hun afzetmarkt. Een vergelijking tussen de vier steden moet de lezer
een representatief beeld bieden van de kledingproductie binnen en buiten de gilden in
grote en middelgrote steden in de Republiek in de vroegmoderne tijd.

Na een kort historiografisch overzicht van gilden in het algemeen, geeft Panhuysen in
het tweede hoofdstuk een beschrijving van de kleermakersgilden in de Noordelijke Ne-
derlanden. De opkomst en verspreiding van deze gilden, hun politieke, economische en
sociale functie en hun functioneren binnen de verschillende steden komen hierin uit-
gebreid aan bod. Een van de belangrijkste conclusies in dit hoofdstuk is, dat de beper-
king van concurrentie tussen leden van de kleermakersgilden onderling niet de eerste
prioriteit had van de gilden. Veel meer waren de gildenregels erop gericht, de dreiging
van kledingproducenten en -handelaren die buiten de gilden opereerden tegen te gaan.
Er bestond binnen de stadsmuren een aanzienlijke vraag naar illegaal geproduceerde en
verhandelde kleding. Om hun monopolie te handhaven, moesten de gilden deze prak-
tijken opsporen en bestraffen.

Om te onderzoeken in hoeverre de regulering van de gilden effectief was, is het nood-
zakelijk te analyseren hoe de productie van kleding, zowel binnen als buiten het corpo-
ratieve verband, zich heeft ontwikkeld in de vroegmoderne tijd. Hiervoor kijkt Panhuy-
sen allereerst naar de trends in de vraag naar kleding die gedurende deze periode te
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bespeuren zijn. De bevolkingsgroei binnen de steden in de Republiek zorgde voor een
toenemende vraag naar kleding in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw. Te-
vens zijn er aanwijzingen dat de kledingconsumptie per hoofd van de bevolking toenam.
Daarnaast vertoonde zich in de achttiende eeuw een kwalitatieve verandering in de con-
sumptie van kleding. Het toenemend gebruik van lichte wollen stoffen en katoen had tot
gevolg dat de prijzen van kleding daalden, maar tegelijkertijd verminderde ook de duur-
zaamheid ervan. Dit leidde er enerzijds toe dat een bredere kring consumenten van nieu-
we kleding ontstond. Anderzijds nam tevens de omloopsnelheid van de kleding toe, niet
in het minst gestimuleerd door het steeds frequenter veranderende modebeeld. Van
deze ontwikkelingen profiteerden vooral de producenten en verkopers van goedkopere
confectiekleding en indirect ook de handelaars in tweedehands kleding. Deze groepen
vielen over het algemeen buiten het gildenverband.

Na de analyse van de vraag naar kleding, volgt een inventarisatie van de aanbieders van
dit product. Als eerste wordt de ‘norm’ bekeken: de meesterkleermakers die binnen het
gilde hun vak uitoefenden. Formeel gezien werd een kleermaker tot het gilde toegelaten
als hij een geboren burger van de stad, christen en man was. In de praktijk gebeurde het
echter regelmatig, dat vreemdelingen mochten toetreden tot het kleermakersgilde, met
name in een migrantenstad als Amsterdam. Het beroep van kleermaker had over het al-
gemeen een lage status. Daarom gebeurde het nogal eens dat knechts ofwel een andere
professie kozen, ofwel nooit de – dikwijls risicovolle – stap naar het meesterkleermaker-
schap namen en veilig in loondienst bleven.

Buiten het verband van de gilden waren op grote schaal vrouwen en – vaak joodse –
handelaren in tweedehands kleding actief. Vrouwen beperkten zich van oudsher met
name tot het produceren van kinder- en vrouwenkleding (wollenaaisters), het produce-
ren van ondergoed (linnennaaisters) en het verstellen van oude kledij (lapnaaisters).
Hun aandeel werd in de loop van de achttiende eeuw steeds belangrijker. Met name de
wollenaaisters, producenten van bovenkleding, vormden een bedreiging voor het mo-
nopolie van de kleermakersgilden. Zij werden langzamerhand aan de regulering van de
gilden onderworpen. In een enkel geval kregen zij een eigen gilde, maar vaker werden
zij inferieur lid of werden zij schatplichtig gemaakt aan het kleermakersgilde. Inferieur
lidmaatschap en schatplichtigheid betekenden in de praktijk dat de vrouwen wel betaal-
den aan het gilde, maar minder respectievelijk geen aanspraak konden doen op de rech-
ten die de mannelijke gildenleden genoten.

Handelaars in tweedehands kleding waren in sommige steden, zoals Amsterdam en
Haarlem, niet onderworpen aan regulering door een oudkleerkopersgilde. In deze ste-
den werd het vak met name uitgeoefend door vrouwen en joden, die niet werden toege-
laten tot het kleermakersgilde. Waar oudkleerkopersgilden wel bestonden, werd het be-
roep in de regel gedomineerd door autochtone christelijke mannen. Alleen in Den Haag
bestond een vrij tolerant beleid ten opzichte van joodse oudkleerkopers, aangezien zij in
deze stad relatief gemakkelijk het burgerschap konden verkrijgen. Ondanks de gilden-
regulering in veel steden bleef de handel in tweedehands kleding moeilijk te controle-
ren. Het onderscheid tussen handel in tweedehands goederen enerzijds en nieuw ge-
maakte of gestolen kleding anderzijds was namelijk niet altijd even duidelijk.

Panhuysen concludeert dat de mate waarin gildenregulering effectief was, afhing van
een aantal factoren. De belangrijkste factor was de schaal van de afzetmarkt. Naarmate
de vraag naar kleding groter was, werd ook het aantal aanbieders groter en werd het
moeilijker de markt aan controle en regels te onderwerpen. Ook de aard van de afzet-
markt speelde een rol. De markt voor op maat gemaakte kleding viel onder de gildenre-
gulering. De sociale groepen die van gildenlidmaatschap waren uitgesloten, zochten hun
professie dikwijls op andere gebieden van de kledingvoorziening, zoals verstelwerk of
handel in tweedehands kleding. Het geleidelijk aan toelaten van concurrenten tot het
kleermakersgilde, in het bijzonder de meest directe mededingers, de wollenaaisters,
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dient volgens Panhuijsen niet per se te worden beschouwd als een teken van onmacht van
de kleermakersgilden om hun monopoliepositie te handhaven. Wellicht, zo betoogt zij,
getuigt deze ontwikkeling juist van het vermogen van de gilden om zich aan te passen aan
de veranderende marktontwikkelingen binnen de kledingsector. Alleen door de wolle-
naaisters toe te laten, konden de kleermakersgilden hun overwicht op de sterk groeien-
de kledingmarkt behouden. Vervolgens constateert Panhuysen dat de gilden door het ca-
tegorisch uitsluiten van bepaalde groepen, zoals vrouwen en joden, een groepsgevoel
creëerden, dat de samenhang van het gilde bevorderde. Deze samenhang zou er voor
hebben gezorgd dat, ondanks de bedreigingen van buitenaf, de gilden tot hun opheffing
door de Franse overheersers aan het einde van de achttiende eeuw, ‘een grote vitaliteit’
vertoonden en hun monopolie grotendeels wisten te handhaven.

Met het introduceren van aanbieders van kleding die buiten de kleermakersgilden ac-
tief waren, slaagt Panhuysen in het verwezenlijken van de doelstelling van haar onder-
zoek. Zij biedt een relevante nieuwe invalshoek voor het onderzoek naar de gilden en gil-
denregulatie in de Republiek in de vroegmoderne tijd. Enerzijds is een completer beeld
verkregen van de werkelijke vraag en het aanbod van kleding in deze periode. Anderzijds
krijgt de sociale status die aan het gildenlidmaatschap verbonden was, een nieuwe di-
mensie. Juist deze twee aspecten blijken het functioneren van de gildenregulatie in ster-
ke mate te hebben beïnvloed.

Een nadeel van Panhuysens boek is dat zij zeer veel gebruik maakt van verklarende
voetnoten. Ruim twintig procent van alle voetnoten bevat of bestaat uit opmerkingen
waarvoor de auteur kennelijk geen plaats heeft gevonden in het betoog. Het gaat om
kanttekeningen, interessante aanvullingen op de tekst, enkele citaten en zelfs redelijk
vaak om eigen onderzoeksresultaten. Hoe interessant deze opmerkingen stuk voor stuk
ook mogen zijn, zij zijn lang niet altijd even relevant en werken op den duur zelfs storend
voor de lezer. Deze wijze van annoteren duidt ongetwijfeld op de grote gedegenheid van
het onderzoek en de brede interesse van de auteur. Zij komt echter niet ten goede aan
het – door de aard van het bronnenmateriaal soms toch al enigszins gefragmenteerde –
verhaal. Ondanks dit laatste punt van kritiek, zou ik Panhuysens helder opgebouwd en
goed geschreven Maatwerk willen typeren als een werk van formaat.

Elise van Nederveen Meerkerk

Marijke Gijswijt-Hofstra, Brian P. Levack en Roy Porter eds., Witchcraft and magic in Euro-
pe. The eighteenth and nineteenth centuries [History of witchcraft and magic in Europe vol. 5]
(Londen: the Athlone Press, 1999) 340 pp. ISBN 0-485-89105-0.

In de Nederlandse geschiedschrijving van toverij is het inmiddels een uitgemaakte zaak
dat de periode na de vervolgingen erbij hoort. Niet alleen omdat de vervolgingen zelf be-
ter te begrijpen zijn vanuit dit lange-termijn perspectief, ook omdat latere toverij voor
grote groepen mensen een integraal deel van hun bestaan was. Deze opvatting begint
langzamerhand ook in de rest van Europa aan te slaan. Een voorbeeld daarvan is de on-
langs aan de universiteit van Herdfortshire gehouden conferentie ‘Beyond the Witch-
trials’. Een ander voorbeeld bieden de drie essays in het vijfde deel van de serie Witchcraft
and magic in Europe. In deze zesdelige serie is voornamelijk deel vier aan de vervolgingen
gewijd. De drie voorafgaande delen hebben de prehistorie, de Oudheid en de Middel-
eeuwen tot onderwerp (periodes waarover het Nederlandse onderzoek het grotendeels
heeft laten afweten). Het zesde deel bestrijkt de twintigste eeuw. De auteurs in deel vijf
behandelen het einde van de vervolgingen en wat daarna kwam. Daarbij is het jaar 1900
als eindjaar aangehouden. Maar aangezien de vervolgingen niet overal pas in de acht-
tiende eeuw zijn beëindigd, komt ook de zeventiende eeuw aan bod.

Brian Levacks stelling is dat het einde van de vervolgingen op het conto is te schrijven
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van de rechterlijke macht. Met name de hogere rechterlijke instanties zouden remmend
dan wel afschaffend zijn opgetreden. Dat is eerder naar voren gebracht. Levack onder-
bouwt zijn stelling evenwel op een grotere schaal dan voorheen is gebeurd. Daarbij voert
hij vijf gevalsbeschrijvingen op: Frankrijk, Engeland, Schotland, Duitsland (dat wil zeg-
gen Württemberg) en Hongarije. De twijfels van de rechters betroffen de bewijzen in in-
dividuele gevallen en de daaraan ten grondslag liggende procedures. Hun opvattingen
over toverij en de rol van de duivel daarin bleven grotendeels ongewijzigd. In zijn alge-
meenheid werd het intellectuele systeem waarop de vervolgingen gefundeerd waren, pas
gesloopt nadat die al tot een einde waren gekomen. Levack benadrukt dan ook het on-
derscheid tussen juridische en filosofische of theologische scepsis. In de oudere toverij-
historiografie werd het laatste als oorzaak van de beëindiging aangenomen. Een blik op
de feitelijke gang van zaken ondersteunt evenwel de zienswijze waarin een doorslagge-
vende rol aan de juridische scepsis wordt toebedeeld. Maar, zoals Porter in zijn bijdrage
opmerkt, gezien de dominantie van verlichte opinies in de achttiende eeuw, was het nau-
welijks nog verwonderlijk dat toveressen eerder bevoogd dan vervolgd werden en dat de
plattelandsbewoners belachelijk werden gemaakt omdat ze nog steeds geloofden wat de
machthebbers eerder hadden onderwezen. Uiteindelijk deden de veranderde opinies er
dus zeker ook toe. Dat houdt geenszins in dat Levacks stelling aan waarde verliest. Wel
had zij beter onderbouwd kunnen worden, bijvoorbeeld door na te gaan waar de juristen
hun scepsis vandaan hadden, of door er althans op te wijzen dat zoiets nog uitgezocht
kan worden. De Republiek komt er in Levacks betoog overigens bekaaid af. Hij kent haar
een uitzonderingspositie toe, zowel vanwege de vroege datum der laatste processen als de
mogelijke godsdienstige oorzaak daarvan (de tolerantie). Dat is in beide opzichten niet
terecht, want niet alleen is hier weinig van tolerantie tegenover toveressen te merken,
ook is er wel degelijk een beslissende invloed uitgegaan van de provinciale hoven of hun
equivalenten.

Uiteraard besteedt Marijke Gijswijt-Hofstra wel voldoende aandacht aan het Neder-
landse toverij-onderzoek. Zij opent er zelfs haar bijdrage mee, die het voortgaande den-
ken en handelen in termen van toverij tot onderwerp heeft. Omdat zij het nog te vroeg
vindt voor een samenvattende thematische synthese, heeft ze gekozen voor een rondlei-
ding door de recente historiografie. Dat levert, zigzag door Europa, een uiterst nuttig en
boeiend overzichtswerk op dat het schaarse onderzoek krachtig neerzet. Bovendien wijst
Gijswijt-Hofstra op een aantal nog verder te beantwoorden vragen naar bijvoorbeeld de
ambivalentie van magie, de geografische spreiding van bepaalde vormen van betovering,
of de depersonalisatie van toverij. Waarom namen betoveringen, dat wil zeggen inter-
pretaties van tegenslag in termen van toverij, eigenlijk af? In een internationaal perspec-
tief leidt dat onherroepelijk tot de vraag of de verklaringen die de ene auteur voor de ene
streek heeft geopperd wel of niet generaliseerbaar zijn of gerelativeerd dienen te wor-
den. Vooral vanwege het explorerende karakter is het essay van Gijwijt-Hofstra verplich-
te kost voor iedereen die verder onderzoek naar toverij in het dagelijks leven der Euro-
peanen wil doen, of het nu de zestiende eeuw, de twintigste, of de tussenliggende eeuwen
betreft.

In tegenstelling tot Gijswijt-Hofstra heeft Roy Porter zich verdiept in het voortleven
van toverij in de ideeënwereld van de intellectuele elite: medici, met name de psychia-
ters, filosofen, theologen, en zelfs enkele sociologen. Jammer genoeg ontbreken de his-
torici. Dat levert een met brede stroken geschilderd paneel op van de steeds verschillen-
de wijzen waarop toverij (dan wel magie of bijgeloof) werd ingekaderd, veroordeeld,
belachelijk gemaakt, of werd omgevormd tot zaken als dierlijk magnetisme of spiritisme.
Soms lijkt Porters aanpak wat te wijd en laat hij zich te veel leiden door de categoriese-
ringen die in de diverse groepen opgeld deden, zonder zich veel aan te trekken van de
vraag of degenen die daar het onderwerp van waren zich er wel in konden vinden.

Hoewel de auteurs eerdere versies van elkaars stukken hebben gelezen, heeft dat
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slechts geleid tot een enkele interne verwijzing en nauwelijks tot onderlinge afstemming.
Daarvoor lopen de benaderingen en onderwerpen ook te ver uiteen. Wanneer hun be-
schrijvingen dan in een enkel geval elkaar raken, laat dat voornamelijk zien dat ge-
schiedschrijving, zelfs wanneer gebaseerd op het werk van één auteur, niet geheel een-
duidig hoeft te zijn. Dit blijkt vooral bij de behandeling van de Hongaarse toverij,
uitzonderlijk in Europa vanwege de juridische procedures, de vervolging van vroedvrou-
wen en een virulent geloof in vampiers. Hier legt Levack de nadruk op de wettelijke pro-
cedures, vermeldt Gijswijt-Hofstra diverse vormen van ‘volksgeloof’ en besteedt Porter
iets meer aandacht aan de medisch-empirische opvattingen die in dit geval ten grondslag
lagen aan de verscherpte regelgeving die leidde tot het einde van de processen. In Hon-
garije gebeurde dat per slot van rekening pas in het midden van de achttiende eeuw. Le-
vack meent evenwel dat de opvattingen van de Nederlander Van Swieten, de auctor in-
tellectualis van de nieuwe regelgeving, lang niet zo ver gingen als bijvoorbeeld die van
Bekker, terwijl Porter aangeeft dat Van Swieten bij Boerhaave studeerde (hetgeen zijn
calvinistische orthodoxie waarborgde) en wel degelijk oog had voor de natuurlijke oor-
zaken van vampirisme. Bovendien stipt Porter in navolging van Klaniczay de metafori-
sche en politieke toepassing van vampiers aan op de kooplieden, speculanten, belasting-
gaarders en tirannen. Levack heeft van deze vingerwijzing geen gebruik gemaakt. De
economische en politieke achtergronden van de veranderingen in de rechtspraktijk krij-
gen in zijn essay te weinig aandacht.

De drie essays vullen elkaar aan en openen elk op hun eigen manier nieuwe wegen
voor het toverijonderzoek. Dat maakt de bundel onmisbaar. Helaas kleven er onvolko-
menheden aan de index, zodat doorlezen te verkiezen is boven het opzoeken van de ver-
wijzingen. In dit geval is dat een nuttige en aangename tijdsbesteding.

Willem de Blécourt

Maurits De Vroede, Meesters en meesteressen. Een sociale geschiedenis van de leerkrachten lager
onderwijs in België, Deel I: Het Ancien Régime (Universitaire Pers Leuven 1999) 288 pp.
ISBN 90-6186-999-4

Maurits De Vroede, auteur van een indrukwekkend aantal studies en bibliografieën rond
het pedagogische leven van de achttiende tot de twintigste eeuw, bracht een zevental jaar
geleden samen met Marc Depaepe en Frank Simon het mooie Geen trede meer om op te
staan. De maatschappelijke positie van onderwijzers en onderwijzeressen tijdens de voorbije eeuw uit.
Vandaag heeft hij opnieuw een sociale geschiedenis van meesters en meesteressen klaar,
ditmaal met betrekking tot het Ancien Régime, of liever de achttiende eeuw, want de on-
dertitel is enigszins misleidend.

Wat De Vroede beoogt is geen social history of education noch een geschiedenis van popu-
lar education, zelfs een soort Soziologie des Berufsstandes ligt niet in zijn bedoeling. De auteur
wil, kort samengevat, de Sozialgeschichte eines Standes schrijven, zij het dat uit zowat elke pa-
gina blijkt dat het allesbehalve om een uniforme stand kan gaan. De meesters en mees-
teressen uit de titel verschilden zodanig van elkaar – tussen stad en platteland maar ook
van dorp tot dorp, van stad tot stad en zelfs binnen dezelfde lokaliteiten – dat niet eens
van een afgescheiden beroepsgroep kan worden gesproken, tenzij in het kader van een
corporatieve organisatie in een grotere stad, maar zelfs daar was het voorzien in elemen-
tair onderwijs (godsdienst, lezen, schrijven en soms ook rekenen) voor veel van deze per-
sonen niet de hoofdbezigheid. Op het platteland waren ze vaak in eerste instantie koster
of priester, maar konden ze net zo goed timmerman of schoenmaker zijn. Of ze waren in
de zomer gewoon dagloner en oefenden enkel in de winter hun weinig lucratieve bijbe-
roep uit. En lijkt in de stad op het eerste zicht de uniformiteit groter, dan mag niet de bij-
zonder heterogene groep religieuze en seculiere vrouwen worden vergeten, die in een
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brede waaier aan werkscholen, leerscholen en kostscholen aan het werk waren. De grote
verdienste van deze studie bestaat er precies in dat aan deze enorme diversiteit recht
wordt gedaan, niet het minst wat de verschillende regio’s van de Zuidelijke Nederlanden
betreft. Op basis van een indrukwekkend scala aan voornamelijk secundaire bronnen
wordt geschetst hoe een aantal schoolmeesters erin slaagde een comfortabel inkomen en
dito status te verwerven, maar vooral hoe de grote meerderheid amper de eindjes aan el-
kaar kreeg geknoopt. De redenen waren verscheiden, maar bestonden op het platteland
vooral uit het lage bedrag dat de grote meerderheid van de bevolking aan elementair on-
derwijs wenste te besteden en het korte schooljaar tengevolge van het belang van het in-
komen uit kinderarbeid. In de steden werd vooral de grote concurrentie euvel geduid,
vaak van vrouwen en religieuze orden. Voeg daarbij een zekere desinteresse van de over-
heid die tot diep in de achttiende eeuw lijkt voort te duren, en we begrijpen dat het sta-
tuut van schoolmeester(es) minstens tot op het einde van het Ancien Régime problema-
tisch was. 

De keerzijde van de aandacht voor deze verscheidenheid is dat we geen overzichtelijk
en bevattelijk beeld krijgen van grotere trends of algemene verschuivingen. Eventueel al-
ternatieve markt- of overlevingsstrategieën, pogingen van ambachten of gilden om de
eigen positie te verbeteren of verschuivende machtsverhoudingen tussen verschillende so-
ciale groepen (leken en religieuzen, mannen en vrouwen) komen niet of nauwelijks aan
bod. Gedeeltelijk is dat natuurlijk te wijten aan het beperkte bronnenmateriaal. De loka-
le monografieën en instellingsgeschiedenissen waarop De Vroede zijn onderzoek baseert,
zijn over het algemeen vrij oppervlakkig en stereotiep, en de dekanale visitatieverslagen,
benoemingsbrieven en aannemingscontracten die verder werden geraadpleegd, leverden
weinig op dat bijvoorbeeld niet al in de bekende studie van Eddy Put (De cleijne schoolen.
Het volksonderwijs in het hertogdom Brabant tussen Katholieke Reformatie en Verlichting, einde 16de

eeuw-1795) werd weergegeven. De auteur is zich daarvan bewust en vult waar mogelijk aan
met sociaal-economische studies of kwalitatieve alternatieven die onder meer betrekking
hebben op centrale regeringsorganen, maar blijft desondanks op een enigszins achter-
haald niveau steken. Zo lijkt het mij moeilijk een sociale geschiedenis te schrijven – met
aandacht voor het nominale en reële inkomen van betreffende actoren – zonder demo-
grafische structuren in kaart te brengen. Nochtans komt de gezinssituatie van de meesters
en meesteressen nauwelijks aan bod. Meer algemeen kunnen we stellen dat de kans om
bijvoorbeeld dieper in te gaan op verschuivende percepties, veranderende rolpatronen of
de complexe relatie tussen schoolmeester(es) en leerling, is blijven liggen. 

Een enkele keer maakt de auteur gewag van nieuwe desiderata van de opkomende
burgerij, waardoor nieuwe tendensen in het elementair onderwijs de kop op zouden ste-
ken, maar de uitwerking hiervan lijkt hij geheel voor te behouden voor het beloofde deel
II, dat wellicht vooral de negentiende eeuw onder de loep zal nemen. De beschikbaar-
heid van meer en andersoortig bronnenmateriaal zou de noodzakelijke aanvulling en
uitdieping in ieder geval mogelijk moeten maken. 

Bert De Munck

Len de Klerk, ‘Mooi werk’, Geschiedenis van de Maatschappij voor Volkswoningen, Rotterdam
1909-1999 (Rotterdam: Uitgeverij 010 1999) 164 pp. ISBN 90-6450-394-x

Organisaties die hun geschiedenis te boek stellen verdienen met recht een pluim. Ze le-
veren immers een belangrijke bijdrage aan onze kennis van en inzicht in het verleden.
Als ze daarnaast ook nog voldoende zorg hebben besteed aan hun archief dan verdienen
ze al snel een plaatsje in de historische hemel. De Stichting Volkswoningen, voorheen NV
Maatschappij voor Volkswoningen, voldeed aan de eerste voorwaarde. De negentigjarige
woningcorporatie vroeg planoloog Len de Klerk om een duik te nemen in haar geschie-
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denis. Het resultaat, Mooi werk, verscheen ter gelegenheid van de fusie van Volkswonin-
gen met Stichting OWG in 1999. De nieuwe organisatie gaat als De Nieuwe Unie door het
leven en behoort met ruim 28.000 woningen tot de toptien van Nederlandse woningcor-
poraties.

Volkswoningen hield eind vorige eeuw op te bestaan, maar het aardse paradijs kon niet
worden ingeruild tegen een plekje in de historische hemel. Daarvoor was het archief van
Volkswoningen veel te onvolledig; het was bovendien niet eens geïnventariseerd. De
auteur bracht enige ordening aan in het materiaal, maar daarmee kwam nog schrijnender
aan het licht hoe lacuneus deze bron kan zijn. Om in de sfeer van de woningbouw te blij-
ven: op een slechte fundering kun je moeilijk een goed huis bouwen. Op zijn zoektocht
naar een uitweg uit dit dilemma koos de auteur vier nogal uiteenlopende oplossingen.

Voor een groot deel van het boek, met name de eerste drie hoofdstukken, ontleende De
Klerk veel aan zijn eerdere studie Particuliere plannen. Denkbeelden en initiatieven van de stede-
lijke elite inzake de volkswoningbouw en de stedebouw in Rotterdam, 1860-1950. In deze dissertatie,
die De Klerk in 1998 aan de Universiteit van Utrecht verdedigde, stelt de auteur zich de
vraag ‘Wat bewoog Rotterdamse notabelen tot particuliere initiatieven op het terrein van
de stedebouw en de volkswoningbouw?’ In Mooi werk ligt de nadruk op de oprichting van
de Maatschappij voor Volkswoningen (hfdst. 2). Die wordt voorafgegaan door een tour
d’horizon over Rotterdam rond de eeuwwisseling (hfdst. 1) en gevolgd door nadere infor-
matie over de notabele oprichters, met name notaris L.J.C.J. van Ravesteyn en wijnhande-
laar G.A.M. de Bruijn (hfdst. 3). Voor de compositie van de twee volgende hoofdstukken
boden de jaarverslagen van Volkswoningen uitkomst. De Klerk kon terugvallen op een vrij-
wel volledige reeks berustend in het Gemeentearchief. Voor de periode 1910-1940 con-
centreert de schrijver zich op de aanleg van enkele woningbouwcomplexen en op het be-
heer ervan (hfdst. 4). In het gedeelte over de Wederopbouw (hfdst. 5) richt hij zich in
toenemende mate op de omgeving van Volkswoningen. Gezien de door De Klerk gesigna-
leerde ‘ronduit feodale verhouding tussen de overheid en de woningcorporaties’ lag die
keuze voor de hand. De Klerk was vele jaren werkzaam bij de gemeente Rotterdam en als
zodanig kreeg hij intensief te maken met de Rotterdamse stadsvernieuwing in het laatste
kwart van de twintigste eeuw. Hij verzorgde enkele publicaties over het onderwerp en zat
er al die tijd met zijn neus bovenop. Het resultaat is een zeer informatief dubbeldik hoofd-
stuk 6 dat grotendeels gebaseerd is op de eigen ervaring en met kop en schouders boven
de rest van Mooi werk uitsteekt. ‘Volkswoningen’ is in dit hoofdstuk echter allesbehalve
hoofdrolspeler. Voor ‘Volkswoningen’ was het niettemin een nogal ingrijpende periode,
met als absoluut dieptepunt het jaar 1983, waarin de corporatie een faillissement boven het
hoofd hing. De Klerk reserveert de beschrijving van dat stukje geschiedenis voor de hoofd-
stukken ‘Verzelfstandiging’ (hfdst. 7), waarin ‘Volkswoningen’ opnieuw op eigen benen
komt te staan en ‘Mensen en bedrijf’ (hfdst. 8), waarin hij de organisatorische en financiële
lotgevallen van ‘Volkswoningen’ tussen 1909 en 1999 beschrijft. Opnieuw waren de jaar-
verslagen en voor de recente periode de eigen ervaring de belangrijkste bron. 

De Klerk sluit Mooi werk af met een hoofdstuk dat hij omschrijft als een ‘rondblik, als
verkenning van de omstandigheden waarin De Nieuwe Unie van start gaat’. Deze uitlei-
ding heeft een sterk generaliserend karakter en bevat veel ingrediënten die in een oratie
niet zouden misstaan. Dat treft, want zowel voor zijn benoeming als bijzonder hoogleraar
te Utrecht als voor zijn post als gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
stond de oratie nog in de steigers. 

Mooi werk is geannoteerd en wordt afgesloten met enkele bijlagen, een verantwoording
van de archivalia en een literatuurlijst. Het boek is nogal schetsmatig en hinkt wat heen
en weer in de chronologie. De Klerk deed zijn uiterste best om het gebrek aan archief-
materiaal te compenseren, maar het resultaat biedt te weinig aanknopingspunten om
‘Volkswoningen’ alsnog een plaatsje in de historische hemel te bezorgen. 

Jan van den Noort 
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Jori Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het informele cul-
turele leven te Rotterdam [Nederlandse cultuur in Europese context 14 (Den Haag: Sdu Uitgevers
1999) 314 pp. ISBN 90-12-08703-1 

Vrienden heb je niet alleen om te overleven, ze zijn er ook voor de kunst. Dat is wat Jori
Zijlmans laat zien in haar proefschrift over vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Ze
beschrijft hierin een aantal informele culturele verenigingen in het Rotterdam van de ze-
ventiende eeuw. Omdat de verenigingen informeel waren, hebben zij maar weinig spo-
ren nagelaten. Als bronnen gebruikt Zijlmans daarom onder meer kerkenraadsnotulen,
briefwisselingen, een dagboek en notariële archieven om dit informele culturele leven te
achterhalen. Daarin vindt zij sporen van de manieren waarop mensen in groepsverband
cultuur beleefden. 

In het zeventiende-eeuwse Rotterdam verenigden mensen zich rond een gedeelde in-
teresse in literatuur. De rederijkerskamer de Blauwe Acoleynen is hier een voorbeeld van.
Officieel bestond de kamer sinds de zestiende eeuw niet meer, maar van tijd tot tijd wa-
ren er mensen die de organisatie nieuw leven probeerden in te blazen. Volgens Zijlmans
waren het nu niet meer de academisch gevormde, respectabele burgers, maar dichters
uit de sociale middengroepen die samenkwamen onder de naam de Blauwe Acoleynen.
De elite moest van de rederijkers-rijmelarij niets hebben. De aanzienlijke burgers kwa-
men bijeen in wat Zijlmans de literaire vriendenkring noemt. In Rotterdam was er de
groep kunstliefhebbers rond Joachim Oudaan en Frans van Hoogstraten. 

Het geloof was een ander bindmiddel in de zeventiende eeuw. Mensen kwamen na-
tuurlijk bijeen in de kerk, maar het gaat Zijlmans juist om de verenigingen die buiten het
kerkgebouw samen kwamen. Zijlmans vond in Rotterdam een groot aantal van deze groe-
pen. David Guilbertus kwam rond 1640 wekelijks met een groep van twintig tot vijfen-
dertig mensen bijeen om te discussiëren over geloofszaken. De disputen waren geen ex-
clusief gereformeerde aangelegenheid. In het gezelschap van Guilbertus kwamen
mensen van verschillende overtuigingen bijeen om zich te verdiepen in het christelijke
geloof. Het organiseren van dergelijke gezelschappen was niet alleen voorbehouden aan
mannen. Martha Ariens organiseerde eveneens ‘particuliere t’samensprekinghe.’ Op
haar initiatief kwam een wisselende groep vrouwen en mannen geregeld bijeen om te
praten over het geloof. Mannen bepaalden daarbij de inhoud van de gesprekken. Zo liet
de groep zich onder meer een tijd leiden door de doopsgezinde Henrik Jansz, de quaker
Willem Gerritz en de collegiant Jacob Ostens.

Andere vormen van vereniging die Zijlmans in haar boek behandelt, vertonen op ver-
schillende punten overeenkomsten met de hierboven beschreven organisaties. Sekse is
de overeenkomst tussen het gezelschap van Martha Ariens en de sociëteiten voor Franse
juffrouwen die in 1685 en 1686 werden opgericht. De sociëteiten waren huizen waarin al-
leenstaande, om hun geloof uitgeweken Françaises volgens welomschreven regels sa-
menwoonden. Het college rond Jan Brouwer was, net als de rederijkerskamer de Blauwe
Acoleynen, een vereniging van mensen uit de sociale middengroep. De club van Brou-
wer kwam samen om muziek te spelen. De internationale vriendenkring rond Benjamin
Furly vertoont grote overeenkomst met de literaire kring van Oudaan/Hoogstraten. In
beide gevallen betrof het een intellectuele vriendenkring, waarin gesproken werd over li-
teratuur, filosofie, geloof en wetenschap. De groep van Furly beperkte zich niet tot de Re-
publiek der Verenigde Nederlanden, maar strekte zich uit over de hele Republiek der
Letteren.

Zijlmans laat zien dat er ook in de informele sfeer sprake was van een bloeiend cultu-
reel leven in de zeventiende-eeuwse Republiek. Informaliteit is hier het kernbegrip. De
groepen die Zijlmans beschrijft, ontstonden en functioneerden op informele wijze. Daar-
mee lijkt zij aan de ene kant een zeker los verband van mensen op het oog te hebben.
Maar aan de andere kant bedoelt zij met informele verenigingen toch geen volledig on-
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georganiseerde groepen. De religieuze disputen, de muziek- en dichtgezelschappen of
de Franse sociëteiten hadden wel degelijk, soms zelfs geschreven, regels. ‘Informeel’
brengt ook een onderscheid aan met Middeleeuwse culturele organisatievormen van hië-
rarchisch georganiseerde verenigingen waarin de hele gemeenschap participeerde. De
zeventiende-eeuwse gezelschappen waren kleine groepen waaraan mensen deelnamen
op basis van vrijwilligheid en persoonlijke voorkeur. ‘Informeel’ betekent ook dat pu-
blieke instellingen geen zeggenschap hadden over de verenigingen. Hierin ligt volgens
Zijlmans de verklaring voor de bloei van het informele culturele leven in Nederland. In
de Republiek ontbrak een centrale macht en daarom was er ruimte voor meerdere over-
tuigingen. Maar Zijlmans laat ook zien dat die openheid relatief was. Volgens haar kre-
gen overheid en kerk na 1670 een grotere greep op het maatschappelijke leven en trok-
ken de informele groepen zich terug in een privéruimte. ‘Informeel’ wil in dit geval dus
ook zeggen: niet openbaar. De verschillende betekenissen die informeel krijgt, maakt
vergelijking met andere tijden of plaatsen minder makkelijk. Bij welke groepen kunnen
we spreken van een informele organisatie? De ruime opvatting biedt echter ook een voor-
deel. Zijlmans kan hierdoor een breed overzicht geven van allerlei verschillende groepen
mensen die in de zeventiende eeuw hun artistieke, religieuze, filosofische of politieke in-
teresses samen beleefden. 

Jeroen Blaak 

P. Pasture en J. Verberckmoes eds., Working-class internationalism and the appeal of national
identity. Historical debates and current perspectives on Western Europe (Oxford: Berg 1998) 263
pp. ISBN 1-85973-281-x 

Een van de hardnekkigste vooroordelen in de geschiedwetenschap is het idee dat de ar-
beidersklasse internationaal georiënteerd en niet nationalistisch is. Working-Class Internatio-
nalism and the appeal of national identity (1998) onder redactie van Patrick Pasture en Johan
Verberckmoes haalt dit cliché grondig onderuit. Aan de hand van acht historische re-
giostudies in Europa laten zij en hun negen co-auteurs zien dat het nationalisme niet alleen
grote aantrekkingskracht op de arbeidersklasse heeft en heeft gehad, maar dat zij zich meer
dan welke andere sociaal-economische klasse met de natiestaat heeft verbonden. 

De historische opstellen, die de ontwikkeling van eind negentiende tot de late twin-
tigste eeuw van de arbeidersbewegingen in Noord-Ierland, Italië, Spanje, België, Oos-
tenrijk en de Europese Gemeenschap onderzoeken, zijn oorspronkelijk in 1995 gepre-
senteerd op een seminar van het European Centre of Workers Questions in Leuven. De bundel
is het eerste resultaat van het internationale onderzoeksprogramma The Culture Shock
–‘The workers’ movement and the integration of Europe van het European Centre.

Vanuit een breed wetenschappelijk perspectief kan het boek gezien worden als een bij-
drage aan de theoretische emancipatiebeweging die de laatste twintig jaar gaande is in
de historiografie over politieke organisaties. Het idee dat er een noodzakelijke verbin-
ding is tussen sociaal-economische positie en politieke voorkeur van mensen wordt reeds
lang in twijfel getrokken. De formatie van politieke bewegingen is grotendeels een au-
tonoom proces, waarover niet op voorhand, zonder kennis van de dynamiek van het po-
litieke debat, uitspraken kunnen worden gedaan. Individuen baseren hun politieke
oriëntatie niet alleen op de economische klasse waarvan zij deel uitmaken, maar bij-
voorbeeld ook op hun religie en de natie waartoe zij behoren. 

De acht historische studies die volgen op de theoretisch inleiding demonstreren hoe
de dynamiek van politieke mobilisatie, conflict en debat tot zeer uiteenlopende ontwik-
kelingstrajecten van arbeidersbewegingen heeft geleid. Zo toont een vergelijking tussen
het Baskenland en Catalonië, achtereenvolgens besproken in hoofdstuk twee (Ludger
Mees) en drie (Jacint Jordana en Klaus-Jürgen Nagel), hoe bepalend de initiële mobili-
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satie van de arbeidersklasse is voor de ideologische positionering van de arbeidersbewe-
ging. In het Baskenland kregen de Baskische nationalisten omstreeks 1900 de kans de ar-
beidersklasse te mobiliseren door strategische fouten van de socialisten, die een doctri-
nair Marxistische houding aannamen en strikt anti-nationalistisch waren. Het
onvermogen van de socialisten om zich in eerste instantie te verenigen met het nationa-
lisme heeft ertoe geleid dat ook gedurende de rest van de twintigste eeuw het nationalis-
me in de Baskische arbeidersbeweging dominant kon blijven. In Catalonië lag de situatie
precies omgekeerd: arbeiders hebben zich niet aangesloten bij de nationalistische bewe-
ging. De oorsprong hiervan ligt in de sterke lokale organisatie van arbeiders in de ne-
gentiende eeuw door anarchistische vakbonden voorafgaand aan de politisering van Ca-
talonisme. Het gevolg was dat Catalaans nationalisme al snel een zaak werd van de
middenklasse, wat het nog moeilijker maakte de arbeiders ervoor te mobiliseren.

Het belang van de initiële mobilisatie van de arbeidersklasse komt ook naar voren in de
studies over de arbeidersbewegingen in België (Patrick Pasture) en Noord-Ierland, waar
twee hoofdstukken (van Christopher Norton en Andreas Helle) aan zijn gewijd. In België
noch in Ierland is de arbeidersbeweging in staat geweest een sterke nationale organisatie
op te zetten. De tegenstelling tussen arbeid en kapitaal werd in beide landen overscha-
duwd door confessionele en regionale scheidslijnen. Dat politieke scheidslijnen niet altijd
strikt vastliggen, bewijst het hoofdstuk over de recente arbeidersgeschiedenis van Italië
(Michael Braun). De auteur toont hoe vanaf het begin van de jaren tachtig de Lega Nord
met succes de tegenstelling tussen het rijke Noorden en het industrieel onderontwikkel-
de Zuiden heeft gepolitiseerd en een zeer grote groep arbeiders aan zich heeft gebonden.
Hiermee vormt zij een bedreiging voor de nationale vakbonden, wat tot nu toe met name
tot uiting is gekomen in de afgenomen solidariteit van Noord-Italiaanse arbeiders binnen
de bonden met hun collega’s uit het Zuiden. Uit de hoofdstukken over Spanje, België en
Ierland blijkt tevens dat bewegingen die meerdere klassen in zich verenigen, zoals natio-
nalistische organisaties, het gedurende tijden van economische crisis moeilijk hebben om
een positie van sociale neutraliteit te handhaven. In deze periodes fungeren nationale be-
wegingen als paraplu-organisaties met relatief autonome arbeidersfacties.

Het laatste hoofdstuk (door Jelle Visser) heeft als onderwerp de Europese samenwer-
king van werknemersvakbonden. Visser toont aan dat de arbeidersbeweging nog steeds
grotendeels afhankelijk is van de nationale of regionale politieke arena. De werkne-
mersvakbonden hebben wel pogingen ondernomen om op Europees niveau samen te
werken, maar tot nu toe blijkt een nationale strategie nog steeds effectiever en bovendien
een stuk goedkoper. Het lijkt er dus op dat de arbeidersbeweging inderdaad een sterke
lotsverbondenheid heeft met de nationale staat.

Working-Class Internationalism and the appeal of national identity is een vernieuwend boek.
De auteurs hebben door de toepassing van theoretische inzichten op het gebied van de
formatie van politieke bewegingen en aan de hand van gedegen historisch onderzoek het
verband tussen de arbeidersklasse en het nationalisme weten bloot te leggen. Het is alleen
jammer dat de redacteuren de bevindingen van de historische casestudies niet systema-
tisch naast elkaar hebben geplaatst in een concluderend hoofdstuk. De verschillende
hoofdstukken bieden voldoende materiaal om tot een aantal stellingen te komen over de
formatie van politieke bewegingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een hypothese over
het belang van de initiële mobilisatie van de arbeidersklasse voor de verdere politieke dy-
namiek in een gebied. Daarnaast zou het de moeite waard kunnen zijn om op basis van de
hoofdstukken over België en Ierland het verband tussen de organisatorische consistentie
van nationale bewegingen en de economische conjunctuur te analyseren. Het trekken van
dergelijke conclusies wordt nu overgelaten aan de creativiteit van de lezer.

Thomas Poell 
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Joep Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (Amsterdam: Am-
sterdam University Press 1999) 173 pp. ISBN 90-5356-397-0

Na veertig jaar afwezigheid lijkt tijdens het afgelopen decennium het nationalisme terug
in Europa. Het meest opvallende bewijs hiervoor zijn de etnische geweldsuitbarstingen
in het voormalige Joegoslavië, maar ook de electorale opbloei van een aantal rechts-ra-
dicale bewegingen en de chauvinistische retoriek in de discussie over Europese eenwor-
ding wijzen in deze richting. Deze ontwikkelingen bieden materiaal om een nieuw per-
spectief op nationalisme te construeren, waarin dat niet uitsluitend gezien wordt als
behorende tot een specifieke periode en plaats. In Nationaal denken in Europa tracht Joep
Leerssen tot een dergelijke bredere historische benadering van nationalisme te komen.

Leerssen, hoogleraar Moderne Europese Letterkunde aan de Universiteit van Am-
sterdam, presenteert zijn boek nadrukkelijk als een cultuurhistorische schets. Het is ge-
richt op een breed lezerspubliek, geïnteresseerd in de politiek culturele geschiedenis van
Europa. In tegenstelling tot het grootste deel van de historiografie over nationalisme be-
perkt Leerssen zijn analyse niet tot de periode 1800-1945, maar begint hij zijn beschrij-
ving in de Middeleeuwen. Bovendien wil hij het niet alleen hebben over nationalisme,
maar ook over nationaliteit, nationaal karakter en nationale identiteit, die hij allemaal sa-
menvat onder het begrip nationaal denken. De historische ontwikkeling van dit denken
in Europa wordt in drie hoofdstukken behandeld: de vroegmoderne ‘voorgeschiedenis’,
de hoogtijdagen gedurende de negentiende eeuw en het ‘naspel’ in de twintigste eeuw.

Allereerst de voorgeschiedenis, die loopt van 1200 tot 1800. Uit de beschrijving wordt
duidelijk dat er gedurende de periode 1200 tot 1800 nog geen sprake was van etnisch
‘volksnationalisme’, maar wel van regionalisme en emancipatoir democratisch nationa-
lisme. Ter illustratie van het Middeleeuws regionalisme citeert Leerssen een aantal inte-
ressante teksten, waaronder een beschouwing van Giraldus, een hoge geestelijke aan het
hof van de Engelse koning Henry II, over de barbaarsheid van de Ieren. Giraldus schrijft:
‘Dit volk is dan ook buitengewoon smerig en volledig in zonden gehuld. Het is van alle
volkeren het minst onderlegd in de elementaire geloofszaken.’ De slotsom is dat een ‘be-
schavingsoffensief’ door de Engelsen noodzakelijk is om de Ieren deugden bij te bren-
gen en het christelijk geloof te versterken. Dergelijke concrete voorbeelden maken Na-
tionaal denken in Europa een goed leesbaar boek.

Een belangrijk deel van de analyse bestaat uit etymologische uitweidingen, waarin
Leerssen aantoont hoe het nationale denken van karakter is veranderd in de vroegmo-
derne periode. Zo laat hij zien dat het begrip ‘natie’ in de achttiende eeuw een nieuwe
staatkundige betekenis kreeg en synoniem werd voor de burgerij, die Locke in de zeven-
tiende eeuw nog beschreef als ‘the governed’. Deze nieuwe betekenis van natie zette de
adel buitenspel. De adel werd aan het einde van de achttiende eeuw steeds meer als pa-
rasiet van de samenleving gezien. In politieke geschriften werd ze lijnrecht tegenover de
natie geplaatst. Het vaderland was de zaak van de hardwerkende burgerij geworden, die
recht had op politieke inspraak en participatie. Het natiebegrip, zo stelt Leerssen, werd
in de loop van de achttiende eeuw een hoeksteen van het democratisch denken.

De bespreking van het nationalisme in de negentiende en twintigste eeuw in de twee
overige hoofdstukken van het boek is grotendeels conform de bestaande historiografie
over dit onderwerp. Leerssen beschrijft hoe in de loop van de negentiende eeuw de
emancipatoire inslag van het nationalisme veranderde in een ideologie die een ieder uit-
sloot die een andere taal sprak of van een ander ras was. In het hoofdstuk over de twin-
tigste eeuw laat hij vervolgens zien dat een eeuw van nationalistische retoriek er uitein-
delijk toe heeft geleid dat tijdens de vredesonderhandelingen na de Eerste Wereldoorlog
in Versailles het nationalistische beginsel als uitgangspunt werd genomen bij het vast-
stellen van de staatsgrenzen. De nieuwe grenzen dienden idealiter samen te vallen met
de culturele grenzen. Leerssen concludeert dat het nationalistische beginsel uiteindelijk
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evenveel problemen heeft veroorzaakt als opgelost, zoals de recente deling van Joegosla-
vië weer eens heeft aangetoond.

Als schets is Nationaal denken in Europa zeker geslaagd; het is vlot geschreven en be-
handelt de hoofdpunten van de ontwikkeling van nationalisme in Europa. Het probleem
is probleem is dat de analyse een visie lijkt te ontberen. Tegen het einde van het boek
blijkt dat Leerssen wel degelijk een these heeft over de achtergronden van nationalisme.
Hij stelt dat de belangrijkste historische drijfveer van het nationale denken de cultuurk-
loof is tussen overheid en burger. Het argument is dat de burger behoefte heeft aan een
herkenbare en aanspreekbare overheid. Leerssen schrijft: ‘er is een historisch constante
reflex om het gebruiksrecht van de eigen taal jegens de overheid te verdedigen.’ In dit
licht wordt de aandacht voor democratie ook onmiddellijk duidelijk, daar het nationale
en het democratische denken beide een exponent zijn van de kloof die er volgens de
auteur vanaf de Middeleeuwen in Europa bestaat tussen burger en staat.

Er is zeker wat te zeggen voor deze these. Interessant is vooral dat het nationalisme in
een bredere historische context wordt geplaatst. Ook de aanhoudende aantrekkings-
kracht van het nationale denken in de huidige tijd wordt in het licht van deze theorie ver-
klaarbaar. Het is alleen jammer dat Leerssen zijn these niet aan het begin van het boek
heeft geponeerd en vervolgens verder uitgewerkt. Maar zelfs als hij dit had gedaan, was
er nog een aantal bedenkingen overgebleven. De these is namelijk nogal a-historisch. Als
het allemaal draait om de kloof tussen burger en staat, dan zou nationalisme net zo goed
in de zestiende eeuw kunnen zijn opgekomen. Leerssen lijkt zelf ook aan deze mogelijk-
heid te denken wanneer hij verwijst naar het verzet van de Republiek tegen Karel V en
Philips II. Het voorbeeld van de Opstand is echter niet erg gelukkig, aangezien het juist
aantoont dat de vroegmoderne mens zich in de eerste plaats druk maakte om belasting-
verhogingen en de beperking van de geloofsvrijheid. Veelzeggend is dat de ‘Spaanse’
Philips II door velen in de Lage Landen nog tijdens de Opstand gezien werd als het legi-
tieme staatshoofd, die slechts een aantal verkeerde beslissingen had genomen. Tenslotte
komt de vraag op of de opkomst van het nationalisme als een gedeeltelijk autonome cul-
tuurhistorische ontwikkeling beschouwd kan worden, zoals Leerssen dat doet. Ik denk
dat het noodzakelijk is om het nationalisme te verbinden met de ontwikkeling van de
staat om te kunnen begrijpen waarom het natiebegrip zo’n explosieve lading kreeg in de
loop van de negentiende en aan het einde van de twintigste eeuw. De constructie van de
nationale staat betekende niet alleen een institutionele omslag, maar heeft ook grote de-
len van de Europese bevolking voor het eerst in de geschiedenis politiek gemobiliseerd.
Pas in de negentiende eeuw kregen burgers in het dagelijks leven te maken met de staat
en werden ze gedwongen na te denken over de identiteit van het politieke systeem waar-
toe zij behoorden. In die zin gaat het in de ontwikkeling van het nationale denken dus
inderdaad over de kloof tussen burger en staat, alleen kon dit pas een politiek probleem
worden op het moment dat mensen daadwerkelijk massaal geconfronteerd werden met
een nationale staat die zich met alle aspecten van hun leven ging bemoeien. En dat ge-
beurde vanaf het eind van de achttiende eeuw, niet daarvoor.

Thomas Poell 

P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850 (Amsterdam: De Arbeiderspers 2000)
259 pp. ISBN 90-295-1509-0 

Klaas Ratelband, Nederlanders in West-Afrika, 1600-1650. Angola, Kongo en Sao Tomé (Zut-
phen: Walburg Pers 2000) 319 pp. ISBN 90-5730-096-6 

Beide werken zijn gewijd aan, zeker bij het grote publiek, minder bekende episodes uit
de geschiedenis van de betrekkingen tussen de Verenigde Provinciën en Afrika. Met zijn
boek over het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel levert P.C. Em-
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mer, die de materie van haver tot gort kent, een gedegen en combattieve studie af over
deze zwarte bladzijde in het grootboek van de Nederlandse handelsnatie. Uitgangspunt
is de vraag of de slavenhandel een grotere misdaad tegen de menselijkheid was dan de
uitroeiing van de indianen of de holocaust tijdens de laatste wereldoorlog, waarbij de
auteur terecht stelt dat zo’n vergelijking slechts een steriele discussie kan uitlokken. Niet
zonder enige zelfspot schetst hij achtereenvolgens de geschiedenis van de Nederlandse
slavenhandel, de aankoop van de slaven op de Afrikaanse kust, het verloop van de over-
tocht over de oceaan, hun aankomst en levensomstandigheden in de Nieuwe Wereld, de
terugkeer van de slavenschepen naar het vaderland. Dan maakt hij de winst- en verlies-
rekening, beschrijft het lauwe onthaal van het abolitionisme in de Nederlandse provin-
ciën en eindelijk de afschaffing van de slavenhandel in 1814 en van de slavernij in 1863-
1873 en het daarmee samenhangende probleem om de nederzettingen op de Afrikaanse
westkust en de plantages van Suriname rendabel te houden. Ten slotte keert hij terug
naar zijn uitgangspunt, probeert uit het verhaal een moraal te puren om tot de conclu-
sie te komen dat de Nederlanders weliswaar een voortrekkersrol hebben gespeeld in de
ontwikkeling van de transatlantische slavenhandel, maar dat de onderneming op lange
termijn verliesgevend was en dat Nederland ook hier een ereschuld meedraagt.

In de loop van zijn betoog verlaat de auteur wel eens het zo in zwang zijnde ‘politiek
correcte’ discours, zoals op het ogenblik dat hij de gevolgen van deze nering voor Afrika
beschrijft. Heel wat historici zijn er immers van overtuigd dat de economische en sociale
achterstand van dit continent hoofdzakelijk te wijten is aan de massale import van Euro-
pese goederen tijdens de behandelde periode die de ontwikkeling van een eigen nijver-
heid in de kiem smoorde. Bovendien zouden de demografische gevolgen van de export
van slaven vooral in West-Afrika catastrofaal geweest zijn. P.C. Emmer toont op basis van
zijn onderzoek en aan de hand van overtuigend cijfermateriaal op een serene wijze aan
dat deze hypotheses dringend aan een herformulering toe zijn. Ook het vaak in patheti-
sche bewoordingen beschreven lijden van de slaven tijdens de overtocht plaatst hij in een
ruimer perspectief door te wijzen op de haast even grote sterfte onder de blanke be-
manningsleden van de schepen. Overigens deden de handelaars wel moeite om hun
waar heelhuids over de oceaan te loodsen. Daarvan getuigen de raadgevingen van de
Zeeuwse scheepsarts Gallandat wiens adviezen in menig opzicht herinneren aan die van
Ibn Butlân, een christelijke arts die in de elfde eeuw in Bagdad het klassieke vademecum
voor de islamitische slavenhandelaar schreef.

Uit zijn betoog blijkt dat de auteur ervan overtuigd is dat er zich in West-Europa in de
loop der eeuwen een culturele code had ontwikkeld die het verbood de ‘eigen soort’ tot
slaaf te maken en dat er dus een rassentheorie moest worden ontwikkeld om de slavernij
als instituut te legitimeren. Zo’n uitspraak verdient toch enige nuancering. Zo hebben
heel wat humanisten zich indertijd over de kwestie gebogen. Augerius Busbequius die on-
sterfelijke roem verwierf met zijn ‘Turkse brieven’ en de islamitische slavernij van dicht-
bij had meegemaakt, meende zelfs dat degene die de slavernij had afgeschaft het Westen
geen al te beste dienst had bewezen. Zonder enige schroom stelde hij voor opnieuw ‘een
rechtvaardige en milde soort slavernij’ in te voeren; ‘want dan zouden er niet zoveel te-
rechtstellingen en lijfstraffen nodig zijn om de mensen in het gareel te houden die bui-
ten hun leven en vrijheid niets bezitten’. Juan Luis Vives pleitte voor een verplichte en
georganiseerde tewerkstelling van alle armen. Thomas More en Jean Bodin zagen in de
slavernij de oplossing van het armoedeprobleem, al moest het steeds om een ‘humane’
slavernij gaan. Pierre Belon die omstreeks het midden van de zestiende eeuw het Otto-
maanse rijk bereisde, vond dan weer dat de ‘knechten in ons Europa in niets verschilden
van de Turkse slaven’. Waren veel humanisten zeker in theorie gewonnen voor het tot sla-
vernij brengen van hun eigen landgenoten, dan zagen de Iberiërs er tijdens de lange re-
conquista geen graten in om dat ook metterdaad te doen, zolang het slachtoffer ten-
minste een ander geloof beleed. Frankrijk, Spanje en de Italiaanse staten hadden er niet

Recensies 239



de minste moeite mee hun ‘verdoolde’ landgenoten – tijdens de behandelde periode
vaak ‘ketters’, dus protestanten van diverse signatuur, en homoseksuelen – naar de gal-
eien te verbannen waar ze dezelfde behandeling kregen als de islamitische roeislaven.
Dalmatische, Albanese en Griekse piraten verkochten dan weer Europeanen aan de Tur-
ken en Turken aan de Europeanen. Tevens moet het begrip slavernij – te onderscheiden
van het lijfeigenschap – zoals dat in de toenmalige wereld bestond, even nader worden
bekeken. Dan blijkt dat een levenslange slavernij eerder uitzondering dan regel was.
Christenen of Afrikanen die in islamitische slavernij raakten, verwierven meestal hun vrij-
heid na een diensttijd van drie tot zeven jaar; moslims die in christelijke handen vielen
verging het vaak slechter, maar de Venetianen hadden de gewoonte om hun Turkse sla-
ven na zeven jaar te laten gaan. Gedurende die periode werkten de slaven voor hun mees-
ter aan wie ze een gedeelte van hun inkomen of productie afdroegen, terwijl de meester
van zijn kant voor huisvesting, kleding en voeding zorgde. Het is dan ook de vraag in hoe-
ver deze ‘klassieke’ vorm van slavernij in de praktijk verschilde van het systeem van con-
tractarbeiders dat tussen 1625 in 1650 floreerde in het Caribisch gebied. Het lijkt er dus
op dat de levenslange slavernij waartoe de Europeanen de Afrikanen veroordeelden een
Westerse uitvinding was en dat de rechtvaardiging van zo’n instituut inderdaad een op ra-
ciale theorieën stoelende ‘wetenschappelijke’ grondslag behoefde.

De Nederlandse slavenhandel is in elk geval, ondanks het beladen onderwerp, een leuk
boek. Nergens staat de onmiskenbare eruditie van de auteur het leesplezier in de weg en
zowel de leek als de vakhistoricus zullen hun voordeel doen met deze nieuwe monogra-
fie. Het is wel vreemd dat het portret van de zwarte dominee J.E.J. Capitein die de ‘sla-
verny als niet strydig tegen de christelyke vryheid’ verdedigde op mysterieuze wijze ver-
vangen is door dat van de Schot J.G. Stedman, die van 1773 tot 1777 in Suriname tegen
de marrons vocht en zich tot een hevig tegenstander van de slavernij ontpopte. De zet-
duivel of een laatste opflakkering van de abolitionistische lobby? 

De Nederlanders in West-Afrika van K. Ratelband is het spannende verhaal van de avon-
turen van de W.I.C. in het huidige Angola en Sao Tomé. Het is een gedetailleerd feiten-
relaas, gebaseerd op de kritische lezing van zowat alle Nederlandse en Portugese bron-
nen en werken die de auteur destijds ter beschikking stonden van de pogingen om
Angola te veroveren op de Portugezen om zodoende de aanvoer van Afrikaanse slaven
naar Hollands Brazilië veilig te stellen. Extra stimulans voor de onderneming waren de
wilde geruchten over rijke goud- en zilvermijnen in het Angolese binnenland en de sui-
kerrietplantages op Sao Tomé. Dit boek is een onmisbaar referentiewerk voor wie geïn-
teresseerd is in de vroege geschiedenis van de W.I.C., het Braziliaanse avontuur en de Ne-
derlandse aanwezigheid in Portugees West-Afrika. 

Ratelband schreef het in de jaren 1940-45 en het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het manu-
script zo lang in de kast heeft gelegen. De studie is voorzien van een omvangrijk notenappa-
raat en een bijgewerkte bibliografie. De kaarten mochten nochtans iets gedetailleerder zijn.
Dat het boek ondertussen haast 60 jaar oud is, merkt men wel aan de geringe aandacht die
wordt besteed aan het dagelijkse reilen en zeilen van de Nederlanders in hun pas verworven
bezittingen. De auteur spitst zich vooral toe op de militaire, politieke en diplomatieke ma-
chinaties van zowel de Portugese, Nederlandse als Afrikaanse machthebbers in Angola, Bra-
zilië en Europa. Een aanvullende studie waarin vooral de sociale, religieuze en antropologi-
sche componenten van dit historisch experiment aan bod moeten komen, zou dan ook een
welkome aanvulling betekenen op deze magistrale studie, die zonder enige twijfel de rug-
gengraat zal vormen van alles wat er nog over deze materie zal worden gepubliceerd. 

Tot slot nog dit: Klaas Ratelband was geen vakhistoricus, maar omschreef zichzelf als
een mercator sapiens. Toch overschaduwt hij dankzij zijn mateloze nieuwsgierigheid en zijn
kritische en nauwgezette omgang met de bronnen met deze volumineuze geschiedenis
het werk van menig vakman.

Joos Vermeulen 
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Wolfgang Reinhard ed., Power elites and state building [The origins of the modern state in Eu-
rope, theme D] (Oxford: Clarendon Press 1996) 316 pp. ISBN 0-19-820547-3 

Peter Blickle ed., Resistance, representation, and community [The origins of the modern state
in Europe; theme E] (Oxford: Clarendon Press 1997) 401 pp. ISBN 0-19-820548-1 

Wayne te Brake, Shaping history: ordinary people in European politics, 1500-1700 (Berkeley:
University of California Press 1998) 221 pp. ISBN 0-520-21318-1 Wolfgang Reinhard, Ge-
schichte der Staatsgewalt: eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfaengen bis
zur Gegenwart (München: Beck 1999) 631 pp. ISBN 3-406-45310-4 

In de laatste decennia is staatsvorming een belangrijk onderwerp in de historische so-
ciologie geworden. Met name door het werk van auteurs als Theda Skocpol en Charles
Tilly is aandacht gekomen voor de politieke en institutionele context waarin historische
gebeurtenissen zich afspelen. De intellectuele drijfveer achter deze verschuiving is de
ontdekking dat staatsvorming niet een politiek neutrale ontwikkeling was die zich overal
op dezelfde manier zou hebben voltrokken, zoals voorheen vaak werd aangenomen,
maar een uitermate gewelddadig en variabel proces. Historisch sociologen gaan ervan uit
dat belangrijke politieke veranderingen zoals democratisering of het ontstaan van wel-
vaartstaten in hoge mate gestuurd zijn door de specifieke wijze waarop nationale staten
in de verschillende gebieden van de wereld tot stand zijn gekomen.

Staatsvorming is de laatste jaren ook onder de aandacht gekomen van historici. Zo is
in 1988 een zeer omvangrijk onderzoeksproject naar de vorming van Europese staten van
start gegaan, getiteld ‘The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centu-
ries’. Aan dit project, dat vier jaar heeft geduurd, hebben meer dan honderd historici uit
achttien landen meegewerkt. Uit deze grootscheepse onderneming zijn zeven boeken
voortgekomen, die zijn uitgegeven door Clarendon Press. Ieder deel uit de serie belicht
een van de centrale aspecten van het vroegmoderne Europese staatsvormingsproces. Er
is gekozen voor de volgende thema’s: War and competition between states (2001), Economic
systems and state finance (1995), Legislation and justice (1997), Power elites and state building
(1996), Resistance, representation and community (1997), The individual in political theory and
practice (1996) en Iconography, propaganda, and legitimation (1999). De algemene redac-
teuren van de reeks, Wim Blockmans en Jean-Philippe Genet, maken in het voorwoord
van de serie duidelijk dat het de bedoeling was om door middel van interdisciplinair en
vergelijkend historisch onderzoek naar deze brede onderwerpen tot een nieuw visie op
Europese staatsvorming te komen. De delen Power elites and state building en Resistance, re-
presentation, and community worden in dit artikel uitgebreider besproken, aangezien deze
thematisch nauw aansluiten bij de andere twee boeken die ter discussie staan.

De bundel Power elites en state building bestaat uit twaalf hoofdstukken en iets meer dan
driehonderd pagina’s. Gepoogd wordt de klassieke scheiding tussen nationale historiogra-
fische tradities te overstijgen door het boek thematisch in plaats van per land of regio in te
delen. Deze keuze heeft geleidt tot een aantal interessante observaties. Zo waarschuwt Pere
Molas Ribalta, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de universiteit van Barcelona,
dat vroegmoderne koninklijke hoven niet gezien dienen te worden als Middeleeuwse over-
blijfselen die de ontwikkeling van de moderne eenheidsstaat hebben belemmerd. De uit-
dijende hoven hebben als centra van elitenetwerken hierin juist een centrale rol gespeeld.
Interessant is ook het hoofdstuk van Hilde De Ridder-Symoens over de training en profes-
sionalisering van de staatsambtenaren. Zij merkt op dat er in de periode van de dertiende
tot achttiende eeuw eerder sprake was van expansie en sociale mobiliteit dan van stabiliteit,
zoals traditioneel wordt gedacht. Erfelijke elites waren regelmatig gedwongen om hun po-
sitie in het staatsapparaat te verdedigen tegen personen uit lagere sociale milieus.

Het nadeel van de thematische indeling van het onderzoek naar elites is dat in prin-
cipe vooral de algemene kenmerken van Europese staatsvorming worden benadrukt, in
plaats van de variatie tussen ontwikkelingstrajecten. Natuurlijk stelt iedere auteur dat er
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een enorme diversiteit tussen gebieden was, en dit blijkt ook uit de historische voorbeel-
den, maar dit leidt uiteindelijk niet tot nieuwe inzichten in de verschillen in de totstand-
koming van de nationale Europese staten.

De Engelse historicus Gerald Aylmer besteedt in zijn studie naar de verhouding tussen
centrale en lokale elites wel aandacht is aan deze verschillen. Hij stelt dat de verschillen-
de Europese regio’s gekenmerkt werden door uiteenlopende niveaus van machtsconsoli-
datie. Naast kaarten van vroegmodern Europa volgens politieke, religieuze en etno-lin-
guïstieke scheidslijnen zou ook eens kaart moeten worden gelegd van de relaties tussen
centrum en lokaliteit. Een andere uitzondering vormt de studie van Ann Katherine Isaacs
en Maarten Prak naar de plaats van de bourgeoisie in het staatsvormingsproces. Tot de
bourgeoisie rekenen zij handelaren, stedelijk patriciaat en ambtenaren van monarchale
staten. Vervolgens associëren zij deze groepen met twee ideaaltypen van staatsvorming,
het stedelijke en het dynastieke model. In de op steden gebaseerde staten waren het pa-
triciaat en de handelaren de dominante politieke spelers. Zij voorkwamen dat gecentrali-
seerde bureaucratische staatsverbanden ontstonden. In de dynastieke staten daarentegen,
stond de bourgeoisie juist in dienst van de centrale bureaucratie. Uiteindelijk, zo maken
Isaacs en Prak duidelijk, kwam er in de periode van 1500 tot 1800 een einde aan de varia-
tie in staatsvormen door de toenemende militaire competitie, waarin enkel grote gecen-
traliseerde staten konden overleven. Hoewel enkele auteurs getracht hebben theorieën te
ontwikkelen over de variaties in staatsvorming, geeft deze bundel toch een beeld van een
lineaire ontwikkeling van de moderne eenheidsstaat die zich vanaf de late Middeleeuwen
met kleine afwijkingen in alle regio’s van Europa op dezelfde wijze heeft voltrokken.

Resistance, representation, and community is niet opgebouwd uit thematische maar uit op
landen gerichte studies. Ook in dit boek zijn er weinig systematische vergelijkingen. Wel-
iswaar komen de verschillen tussen de Europese gebieden in de afzonderlijke hoofd-
stukken duidelijk aan het licht, maar aangezien iedere analyse weer net een andere in-
valshoek heeft, worden de variaties niet theoretisch uitgediept. Dit neemt niet weg dat de
afzonderlijke stukken, net als in Power elites and state building, de moeite van het lezen
waard zijn. De Duitse historicus Peter Blickle beargumenteert in het inleidende hoofd-
stuk dat de vroegmoderne staat niet kon functioneren zonder de steun van haar onder-
danen. Gezien het beperkte bureaucratische apparaat van deze staat was zij bij het uit-
oefenen van de wet afhankelijk van haar onderdanen. Dit punt wordt verder uitgewerkt
in de studie van Henk van Nierop naar de politieke participatie van de middenklassen in
de Nederlandse Republiek. Hij toont aan dat de Republiek gekenmerkt werd door een
elitair en gesloten politiek systeem, maar dat de (mannen uit de) middenklassen hierin
via onder meer de burgerwacht en petities toch een zeer actieve rol speelden. Wanneer
de steun voor het regime van deze groepen wegviel, kwam de elite onmiddellijk in poli-
tieke problemen.

Dat er in theoretisch opzicht meer in dit project had gezeten wordt duidelijk in het
hoofdstuk van Wim Blockmans over de Vlaamse steden in de late Middeleeuwen. Hij laat
zien dat de organisatorische structuur van de steden in principe een goede basis vormde
voor staatsvorming. Daar stond echter tegenover dat de steden in de praktijk concurren-
ten waren van de centrale staatselites en dus een obstakel vormden voor staatsvorming.
Deze theorie, die ook door Prak en Isaacs naar voren wordt gebracht, had een ingang
kunnen zijn om meer algemene patronen in Europese staatsvorming te traceren. Helaas
is hiertoe geen poging ondernomen.

Drie jaar na het verschijnen van het door hem geredigeerde Power elites en state building,
publiceerde Reinhard Geschichte der Staatsgewalt (1999), waarin hij voortbouwt op de be-
vindingen van het ‘Origins of the Modern State’ project. In dit boek tracht hij de insti-
tutionele ontwikkeling van de moderne eenheidsstaat in Europa uiteen te zetten. Rein-
hard begint zijn verhaal bij de oude Grieken om uiteindelijk 22 hoofdstukken verder te
eindigen bij de hedendaagse vorming van de Europese Gemeenschap. Zijn argument is
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niet opgebouwd rond één theorie, maar integreert elementen uit de economische, poli-
tieke, sociale en cultuurgeschiedenis. Bovendien probeert hij een groot aantal landen af-
zonderlijk aan bod te laten komen. De hoeveelheid informatie die wordt gepresenteerd
is enorm. Naast aandacht voor de gebruikelijke onderwerpen, zoals oorlogsvoering, be-
lastingheffing en rechtsspraak, bestudeert Reinhard ook de verhouding tussen de kerk
en de staat, het ontstaan van de moderne Europese politieke cultuur en politieke theo-
rievorming door schrijvers als Machiavelli, Locke, Bodin en Montesquieu. Bovendien is
er ook nog eens aandacht voor de symbolische ontwikkeling van de moderne staat. Zo
laat hij in een vergelijking tussen onder anderen de paleizen van de Spaanse en Franse
koningen, het Escorial en Versailles, zien hoe de ontwikkeling van de staat zich architec-
tonisch heeft vertaald. Als lezer kun je bijna niet anders dan onder de indruk zijn van
Reinhards vermogen om dit alles tot een redelijk coherent geheel te maken.

Een bezwaar van het boek is dat het sterk leunt op de geschiedenissen van de grote,
relatief gecentraliseerde staten: Pruisen, Engeland en Frankrijk. De kleinere staten, zoals
de Republiek, Venetië en Denemarken, worden slechts in enkele regels besproken. Rein-
hard is niet zozeer geïnteresseerd in de variaties in staatsvorming, maar wil de grote lijn
blootleggen. Zijn stelling is dat de dynamiek in het Europese staatsvormingsproces voort-
kwam uit de vroegmoderne wapenwedloop tussen vorsten. Vorsten hadden als gevolg van
de wapenrace steeds meer geld nodig, wat ertoe leidde dat zij het dwang- en extractieap-
paraat van de staat steeds verder uitbreidden. In sommige gevallen werd dit in samen-
spraak gedaan met de standenvergaderingen, maar met uitzondering van Zwitserland,
liep de weg naar de moderne staat overal langs de monarchie. Een dergelijke theorie be-
tekent een stap terug in de ideevorming over Europese staatsvorming. Juist door syste-
matisch aandacht te besteden aan de verschillen tussen vroegmoderne staten is men de
laatste jaren de politieke en culturele diversiteit in Europa beter gaan begrijpen.

Een ander probleem van Reinhard’s boek is dat hij geen nieuwe informatie presen-
teert en evenmin nieuw interpretaties. Reinhard bouwt zijn betoog op aan de hand van
breed geaccepteerde verklaringen, die hij vrij ad hoc toepast, zonder deze verder uit te
werken. Het relatieve machtsverlies van de Boheemse, Poolse en Hongaarse koningen
ten opzichte van de adel in de vroegmoderne tijd schrijft hij bijvoorbeeld toe aan een
reeks van dynastieke opvolgingscrises, die zich in de zestiende eeuw in deze gebieden
hebben voorgedaan. Dat opvolgingskwesties een rol hebben gespeeld zal zeker het geval
zijn geweest, maar dat koningen in vrijwel geheel Centraal en Oost-Europa er niet in
slaagden om autoriteit te centraliseren wijst op bredere verbanden. Door geen aandacht
te schenken aan continentale variaties in oorlogsvoering en kapitalistische groei, maar
enkel te wijzen op de cumulatieve ontwikkelingen, onttrekt Reinhard zich aan contro-
versiële historisch-sociologische discussies. Het gevolg is dat hij geen nieuw inzicht ver-
schaft in Europese staatsvorming. Zijn boek heeft daardoor vooral waarde als naslagwerk. 

Shaping history: ordinary people in European history (1998) van de Amerikaanse historicus
Wayne Te Brake is in vergelijking met de drie voorgaande boeken qua omvang een dun-
netje. In iets meer dan tweehonderd pagina’s wordt de rol van gewone mensen in de gro-
te politieke geschiedenis van vroegmodern Europa behandeld. Shaping history is zijn twee-
de boek, na de monografie Regents and rebels, dat gaat over Deventer in de revolutionaire
jaren aan het eind van de achttiende eeuw. Gezien zijn eerdere ervaringen met de ge-
schiedenis van de Republiek is het niet verwonderlijk dat de Lage Landen in dit boek een
belangrijke plaats innemen. Het ontstaan van de Republiek wordt behandeld in het ka-
der van de Reformatorische en Contrareformatorische strijd die zich gedurende de zes-
tiende en zeventiende eeuw voordeed in het Spaans-Habsburgse rijk. Daarnaast komen
ook religieuze conflicten in Frankrijk en de Britse eilanden aan bod. Het uiteindelijke
doel is om de politieke gevolgen te reconstrueren van de uiteenlopende coalities die
groepen gewone mensen ten tijde de Reformatie aangingen met keizers, koningen, prin-
sen, bisschoppen, hertogen, stedelijk patriciaat en lokale aristocratie.
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In tegenstelling tot de hiervoor besproken studies kiest Te Brake voor een strak theo-
retisch raamwerk. In het voorwoord positioneert hij zich ten opzichte van onder meer
Charles Tilly, Sidney Tarrow en Wim Blockmans. In navolging van hun werk stelt hij dat
staatsvorming niet beschouwd moet worden als een lineaire ontwikkeling van feodale
monarchieën naar moderne eenheidsstaten, maar dat er sprake was van grote diversiteit
in formatietrajecten. Bovendien is het volgens hem ook belangrijk om te zien dat poli-
tieke veranderingen niet enkel draaien om de keuzes van staatselites, maar dat de han-
delingen van gewone mensen hierop grote invloed hebben gehad. Dit neemt niet weg
dat hun politieke activiteiten altijd begrepen moeten worden in relatie tot de handelin-
gen van de andere politieke spelers.

Op basis van de voorgaande overwegingen heeft Te Brake een vrij simpel, maar uiter-
mate effectief analytisch schema opgesteld. Hij toont dat er in vroegmodern Europa in
principe drie soorten politieke coalities mogelijk waren, die ieder een andere consolida-
tie van macht en type staat tot gevolg hadden. Ten eerste konden er coalities gesloten
worden tussen lokale elites en delen van de bevolking. De consequentie van een derge-
lijke samenwerking was een lokale consolidatie van macht en gesegmenteerde soeve-
reiniteit. Lokale elites konden zich met hulp van de bevolking losmaken uit een breder
staatsverband en vervolgens autonoom regeren. Voorbeelden hiervan zijn de stadsstaten
van Noord-Italië en de federale Nederlandse en Zwitserse republieken. Een tweede soort
coalitie was die tussen centrale heersers en lokale elites. Dit had een gelaagde soeve-
reiniteit tot gevolg, wat betekende dat lokale elites tamelijk ongestoord over de gewone
bevolking konden regeren, maar op bepaalde gebieden ondergeschikt waren aan een
hogere soevereine instantie. Het voorbeeld bij uitstek hiervan was het Habsburgse Rijk.
Dat werd gekenmerkt door zwak keizerlijk gezag met daaronder territoriale prinsen en
vrije steden, die over een redelijke mate van politieke autonomie beschikten. Tenslotte
was er nog een coalitie mogelijk tussen de centrale heersers en de gewone bevolking, wat
resulteerde in territoriale soevereiniteit. Koningen onderwierpen met steun van de be-
volking lokale elites en oefenden daarna een directe vorm van politieke en culturele au-
toriteit uit. De constitutionele monarchie van Engeland en de autocratische monar-
chieën van Frankrijk en Pruisen zijn hier voorbeelden van. Het voordeel van de
theoretische benadering van Te Brake is dat deze scherp laat zien dat Europese staats-
vorming geen cumulatieve ontwikkeling was waarin alle staten zich vanaf 1500 in de rich-
ting van het nationale staatsmodel hebben bewogen. Hij toont juist aan dat ook in de zes-
tiende en zeventiende eeuw nog staatsvormen ontstonden, zoals de Republiek,
Zwitserland en enkele Duitse en Italiaanse staten, die beslist niet als voorlopers van mo-
derne gecentraliseerde staten kunnen worden gezien.

Te Brake geeft een nieuwe interpretatie van het Europese staatsvormingsproces. De
vorming van de nationale eenheidsstaat was niet overal een doorlopende ontwikkeling
die rond 1500 begon en haar voltooiing kende in de negentiende en twintigste eeuw, zo-
als Reinhard en een deel van de auteurs van de twee bundels veronderstellen. Weliswaar
was er al in de late Middeleeuwen sprake van staatscentralisatie, maar niet alle staten heb-
ben daarna een ononderbroken ontwikkeling tot eenheidsstaat gekend. Dit gaat slechts
op voor een aantal staten als Frankrijk en Pruisen, maar het grootste deel van de staten
in Europa centraliseerde niet voor het einde van de achttiende eeuw. De transformatie
naar de moderne eenheidsstaat kan dus een veel korter en sneller proces zijn geweest
dan tot nu toe is gedacht. In dat geval is het noodzakelijk om de aandacht van de vroeg-
moderne tijd te verplaatsen naar de ‘age of revolutions’, 1789-1848, en te bekijken hoe
staatsleiders, oude elites en nieuwe sociale groepen gedurende de Franse periode en in
de jaren daarna het ‘nationale project’ hebben opgepakt. In navolging van Te Brake zou
daarbij aandacht besteed moeten worden aan de betekenis van politieke coalities voor de
staatsvormingsprocessen in Europa.

Thomas Poell
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Maria Grever en Berteke Waaldijk, Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid in 1898 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG/IIAV 1998) 352 pp. ISBN
90-6861-151-8 

Het jaar 1998 bracht veel gedenkboeken in de wereld van vrouwengeschiedenis Neder-
land. Een greep uit de titels: Honderd jaar vroedvrouwen verenigd; Schoon genoeg: huisvrouwen
en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998; 100 jaar vrouwen in de farmacie; Vrouwen: le-
ven en werk in de twintigste eeuw. De aanleiding voor deze publicaties was de herdenking
van de grote Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (NTV) die een eeuw eerder
plaatsvond in Den Haag. Toen werd in de duinen met financiële steun van de progressief
liberale bouwondernemer en grondeigenaar Adriaan Goekoop een enorm complex op-
getrokken (ca. 3000 m2 expositieruimte), waar 94.000 bezoekers drie maanden lang kon-
den bekijken wat vrouwen in Nederland allemaal wel niet vermochten. Een kleine re-
kensom leert dat ongeveer een op de vijftig Nederlanders de NTV heeft bezocht.

Er was een zaal over de inspanningen van vrouwen in handel en industrie met heuse
weefmachines, goud- en tapijtbewerksters en een zaal over het aandeel van vrouwen in de
zuivelbereiding; ook verrees er een lees- en fotografiezaal en een historische afdeling, met
portretten van historicae. Last but not least werd Kampong Insulinde gebouwd, een klein
openluchtmuseum dat een indruk van het ‘inlandsche leven’ in de kolonie moest geven.
Via de expositie van vrouwenarbeid vroegen de organisatrices aandacht voor het vrou-
wenvraagstuk in het algemeen. Tijdens de tentoonstelling werden congressen gehouden
over bijvoorbeeld onderwijs, de dienstbodenkwestie en maatschappelijk werk. De formu-
le bleek een groot succes: ze was inspirerend voor de vrouwenbeweging in Nederland; de
tentoonstelling werd veelvuldig besproken in de pers en leverde ongeveer 22.000 gulden
winst op. Dit batig saldo werd later gebruikt om het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
op te richten (1901), een bureau waaraan wij heden ten dage een reservoir aan bronnen
te danken hebben over de Nederlandse vrouwenbeweging tussen 1900 en 1940.

Aan Maria Grever en Berteke Waaldijk viel in 1998 de eer te beurt om deze tentoon-
stelling ‘integraal’ te beschrijven, dat wil zeggen inclusief voorgeschiedenis, internationa-
le vergelijking, receptie en gevolgen. Dat deden zij met verve in een mooi vormgegeven
boek (bekijk vooral het kleurenkatern!). Niet alleen wat er te zien was, maar ook de orga-
nisatrices komen uitgebreid aan bod. Vooral de destijds 32-jarige Cecile Goekoop-de Jong
van Beek en Donk en de 34-jarige Marie Jungius, beiden drijvende krachten achter de Na-
tionale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, worden in het zonnetje gezet. Maar bijna de
hele vrouwenbeweging had zich verbonden met de NTV en zo biedt Feministische Open-
baarheid een mooi overzicht van wie zich met de vrouwenkwestie rond 1900 bezighield.
Aan het boek is een prosopografisch onderzoek verbonden naar de 227 organisatrices. De
meest interessante afwezige in dit verband is de beroemde Aletta Jacobs. Zij blijkt geen en-
kele bemoeienis met de tentoonstelling te hebben gehad, en was kennelijk zonder enige
gewetenswroeging met haar echtgenoot aan het fietsen in Engeland (p. 63).

Grever en Waaldijk stellen dat de Nederlandse vrouwenbeweging met de NTV een
nieuw politiek genre in het leven riep, een nieuwe manier om als vrouwen in de open-
baarheid te treden. Al eerder hadden er tentoonstellingen van dit kaliber plaatsgevon-
den, maar bij geen van de Nederlandse was althans sprake van een uitsluitend vrouwelij-
ke organisatie en bij geen was er zo’n duidelijke politieke intentie: ‘deze tentoonstelling
wilde argumenteren, overtuigen, tegenspreken, bewijzen en onderwijzen’ (p. 36). Bin-
nen de grenzen van deze nieuwe actievorm deden de dames, voornamelijk afkomstig uit
de gegoede middenklasse, uitdrukkelijk een beroep op het oud-liberale burgerschaps-
ideaal van de productieve deugd. Een ideaal dat, zoals Siep Stuurman heeft betoogd,
stoelde op nuttige arbeid, zelfredzaamheid, zedelijk peil en beschaving. De organisatri-
ces hielden volgens de auteurs een pleidooi om de vrouwelijke elite een leidinggevende
plaats te geven in de natiestaat. De basis waarop hun argument stond was niet zozeer
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groepsbelang of democratisch recht op vertegenwoordiging, maar de verrichting van
nuttige arbeid. En passant grensden de organisatrices van de Nationale Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid zichzelf af van ‘metaforische anderen’ als arbeidsters, dienstboden,
Javaanse vrouwen en prostituees en versterkten zij een Hollands koloniaal nationaal be-
wustzijn.

Met name de uitwerking van dat laatste verband, de relatie tussen feminisme en kolo-
nialisme in Nederland anno 1898, is wat dit boek belangrijk en nieuw maakt. De schrijf-
sters signaleren terecht een gebrek aan studies over deze relatie in Nederland en het is
hen gelukt daarmee een eerste begin te maken (161-201). De omgang met de stakende
Javaanse dansers en met de inzending van Raden Adjeng Kartini spreekt boekdelen. Bo-
vendien zetten zij die koloniale component goed in een context van de brede politieke
cultuur.

Volgens Grever en Waaldijk was de tentoonstelling vooral een statement van een be-
paalde elite, die weinig appèl op gevoel en groepsbelang deed. Maar bijvoorbeeld uit de
beschrijving van de opening blijkt wel degelijk een breder en emotioneel ‘wij-vrouwen-
van Nederland-gevoel’. Deze paradox gaat min of meer ten onder in een overdosis aan
feiten en feitjes die de schrijfsters opdissen. Zij zijn dol op detail, maar het verband van
al die details met de Tentoonstelling is soms wel erg ver te zoeken. Dat is een grote te-
kortkoming van dit boek. Bij het stuk over Adriaan Goekoop wordt zelfs Heinrich Schlie-
mann opgevoerd met geboorte- en sterfjaar en zijn archeologische opgravingen om Itha-
ca, het eiland van Odysseus, te vinden.

Grever en Waaldijk beschouwen de NTV als een gevecht tegen het slechte imago dat
vrouwenarbeid volgens hen in de jaren negentig van de negentiende eeuw had gekre-
gen. De enquête van 1887 had arbeid van vrouwen geproblematiseerd en met name bij
sociaal-liberalen in een kwaad daglicht gesteld, maar het gaat te ver om daar een algemene
maatschappelijke verontwaardiging aan op te hangen. Zelfredzaamheid en ontplooiing
door arbeid waren lange tijd idealen geweest van de sociaal-liberalen en de vrouwenbe-
weging en die idealen waren nog steeds springlevend, welke slechte arbeidsomstandig-
heden de enquête ook aan het licht had gebracht. Grever en Waaldijk menen dat ook
angst om als vrouwen in het openbaar op te treden, de vrouwenbeweging terug deed
deinzen voor een beroep op groepsbelang. Zij noemen het een ‘norm dat fatsoenlijke
vrouwen in het openbare leven onzichtbaar dienden te zijn’ (p. 277). En die norm maak-
te velen voorzichtig, aldus de auteurs. Maar stellen zij die norm en daarmee die angst niet
iets te sterk voor? Vrouwen claimden die openbaarheid reeds lang voor 1898 in bijvoor-
beeld de Nederlandsche Spectator of Vragen des Tijds. Grever en Waaldijk doen teveel of de
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid het eerste echte feministische initiatief in
Nederland was. Bovendien worden zo alle arbeidsters en dienstboden, die zich in het da-
gelijks leven op straat bewogen op deze manier impliciet ‘onfatsoenlijk’ verklaard. Vol-
gens de organisatrices van de NTV waren de genoemde groepen echter misschien wel
van een andere soort, maar niet direct onfatsoenlijk.

Feministische Openbaarheid is, kortom, een erg informatief boek met veel couleur locale
over een belangrijke gebeurtenis in de Nederlandse vrouwenbeweging. Af en toe vergt
het echter enige hersengymnastiek om de grote lijn vast te houden. 

Marian van der Klein 

Michael Jansen, De industriële ontwikkeling in Nederland 1800-1850 (Amsterdam: NEHA,
1999, ISBN 90-5742-024-4) 430 pp. 

Dit werk is een deel van het project ‘reconstructie nationale rekeningen’. De auteur stelt
zich ten doel de productiviteit van de Nederlandse nijverheid in de periode 1800-1850 te
beschrijven. Met de term ‘Nederland’ in de titel en elders in het boek is stilzwijgend het
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grondgebied van de huidige staat bedoeld. Met dit onderzoek wil Jansen licht werpen op
de discussie aangaande het tempo en de periodisering van de economische modernise-
ring van Nederland. Een aantal belangrijke sectoren passeert de revue, te weten metaal-
nijverheid en scheepsbouw, textiel, de voedings- en genotmiddelenindustrie, en enkele
kleinere sectoren (papier, meekrap, zeep en leer). Jansen probeert voor ieder jaar zowel
de totale productie als de toegevoegde waarde van de betreffende sector te bepalen. In
sommige gevallen, als scheepsbouw, is dit goed te doen, in andere is het  bronnenmate-
riaal nogal gebrekkig. Jansen moet dan ook zijn toevlucht nemen tot een grote verschei-
denheid aan methoden en bronnen: eigentijdse statistieken, accijnsopbrengsten, ver-
werkte grondstoffen, betaalde lonen, schattingen van productiecapaciteit of van
aantallen werknemers, extrapolatie van individuele gevallen, en dergelijke.

Het is geen groot genoegen om dit boek te lezen. Ik kan mij niet herinneren ooit eer-
der in een gedrukte tekst van na 1800 zulk onbeholpen, slordig en bij tijden ook on-
grammaticaal Nederlands te zijn tegengekomen. Ook met cijfers wordt niet altijd zorg-
vuldig omgesprongen. Op blz. 218 verklaart Jansen dat een eerdere schatting van de
Noordhollandse papierproductie van 100.000 riem per jaar aan de hoge kant is. Zijns in-
ziens werd niet meer dan 160.000 riem gemaakt. Op blz. 228 stelt hij dat in 1807 in de
kustprovincies 2990 werklieden in de papiernijverheid werkzaam waren, terwijl als men
de aantallen in de betreffende tabel optelt men op 1542 werklieden komt. Deze onzorg-
vuldigheid is spijtig, want het is duidelijk dat er voor het schrijven van dit boek veel werk
is verzet. Jansen heeft in sommige gevallen moeten woekeren met zijn materiaal en bo-
vendien rekening moeten houden met allerlei bedrijfsspecifieke, soms nogal onzekere
factoren. Dat heeft hij duidelijk zeer gewetensvol gedaan. Daar staat dan weer tegenover
dat de bronnenkritiek wel erg summier is. De lezer moet het doen met vaststellingen als
‘Door uitgebreide gegevens over de Zeeuwse meekrapproductie in de jaren 1819-1867
was het mogelijk om de Nederlandse meekrapproductie in kaart te brengen’ (blz. 238).
De onder de betreffende tabel vermelde bron (uit 1850) is vast heel betrouwbaar, maar
het zou leuk zijn als Jansen dat ook ergens uitlegt. Het is bovendien duidelijk dat waar tal
van gegevens gebrekkig of helemaal niet zijn overgeleverd, Jansen vaak niet verder komt
dan een verantwoorde schatting. Daar is niets op tegen, mits men zich van de onnauw-
keurigheden bewust is. Jansen besteedt aan de kwestie van de betrouwbaarheid nog geen
pagina, waarin hij op algemene gronden voor de verschillende sectoren, afhankelijk van
de gevolgde methode, een foutenmarge bepaalt die varieert van 1 à 3 tot 25 à 50 procent
(blz. 43). In het betoog zelf bekommert hij zich om geen foutenmarges. Bedragen wor-
den steeds tot op vier of vijf cijfers nauwkeurig berekend. In hoeverre fouten systematisch
of toevallig zijn, of zelfs een trend vertonen, vraagt Jansen zich al helemaal niet af. Een
voorbeeld is zijn berekening van de olieproductie. Deze geschiedt in hoofdzaak op basis
de beschikbaarheid van de grondstoffen lijnzaad en koolzaad. De hoeveelheid koolzaad
per jaar fluctueert zo tussen de 4000 en de 15000 ton. Van lijnzaad zijn slechts gegevens
voor één jaar bekend, en dit getal wordt daarom over de hele periode constant genomen.
Op grond van zijn resultaten laat Jansen dan zien dat de olieproductie over de jaren1800-
1835 een daling vertoont (blz. 203). Die conclusie zou toch iets meer beargumenteerd
moeten worden. De toegevoegde waarde van de suikerproductie berekent Jansen na
1835 op ca. 2,5 miljoen per jaar (blz. 372, 191); een andere methode levert voor 1849 een
toegevoegde waarde van 709.000 gulden op (blz. 205). Op deze discrepantie wordt ner-
gens ingegaan. Deze onzekerheden maken het voor een buitenstaander vrijwel onmoge-
lijk te bepalen hoe bruikbaar de in dit boek verzamelde gegevens zijn, al zullen de groot-
te-orden in de meeste gevallen wel kloppen. Als interne studie van het project nationale
rekeningen is dit boek vast heel geschikt, maar degene die zijn fiat heeft gegeven om dit
op deze manier als proefschrift in een handelseditie uit te brengen mag wat mij betreft
de hele oplage op eigen kosten terugkopen.

Overigens baseert Jansen zijn conclusies niet enkel op het cijfermateriaal, maar ook
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op studie van de secundaire literatuur. In het algemeen vindt hij voor de nijverheid een
lage groei en weinig ontwikkeling. Waar wel sprake is van een duidelijke groeispurt
(scheepsbouw, textiel) is dat het gevolg van overheidssubsidies, niet van structurele fac-
toren. De koopkracht van de bevolking lijkt, wellicht mede door de hoge overheidssub-
sidies en daarmee samenhangende accijnzen, in deze periode juist te zijn gedaald, ge-
tuige een dalende productie van goederen als tarwe, vlees en zeep.

Rienk Vermij

M. Duijvendak (eindred.), De geschiedschrijving van de provincie Groningen in de twintigste
Eeuw. Gronings Historisch Jaarboek 2000 (Groningen: Regio Project Uitgevers i.s.m. vereni-
ging Stad en Lande, 2000, ISBN 90-5028-138-9) 144 pp.

Het Gronings Historisch Jaarboek 2000 is een bijzondere uitgave geworden, geheel ge-
wijd aan de geschiedenis van de provincie Groningen in de twintigste eeuw. De eindre-
dactie berust bij Maarten Duijvendak. Het Jaarboek bevat, naast de inleiding, zeven bij-
dragen waarin de auteurs niet alleen terugkijken op de twintigste eeuw, maar waarin zij
bovendien een blik in de toekomst werpen. De onderwerpen zijn divers: cultuur, demo-
grafie, economie, infrastructuur, natuur en politiek. 

Duijvendak schetst in de inleiding enkele centrale thema’s van Groningen in de twin-
tigste eeuw. Hij beschrijft een welvarende en vooruitstrevende provincie rond 1900, waar-
in de twee belangrijkste ideologieën uit die tijd - liberalisme en socialisme - nadrukkelijk
aanwezig waren. Honderd jaar later is het beeld radicaal veranderd: er is een relatief
economische achterstand, er dreigt een teloorgang van de landbouw en de dienstverle-
ningssector moet in plaats van de industrie uitkomst bieden in de toekomst. Groningen
is in één eeuw verworden tot een randgewest, ondanks alle plannen en nota’s die er se-
dert de jaren dertig zijn geschreven.

Sommige bijdragen in de bundel zijn sterk persoonlijk getint. Historisch-socioloog
Otto Knottnerus schetst bijvoorbeeld in het afsluitende artikel zijn jeugdherinneringen
aan het Oldambt. Hij schildert de vele paradoxen in de geschiedenis van de provincie.
Zo ziet hij in de jaren vijftig, zestig en zeventig, toen de rationalisatie van de landbouw
doorzette, een breuk met het verleden. In die periode verdween de scherpe tegenstelling
tussen de landarbeider en herenboer. Tegelijkertijd trokken bussen gevuld met studen-
ten naar Oost-Groningen om zich tijdens zogeheten Volkscongressen solidair te verkla-
ren met de klassenstrijd van de arbeiders. Laatstgenoemden zaten daar allerminst op te
wachten. Want terwijl zij het verleden achter zich poogden te laten ten behoeve van een
nieuw burgerbestaan, kwam de nieuwe generatie dat verleden weer oprakelen. Knottne-
rus haalt meer van dit soort paradoxen naar boven. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat de te-
genstelling tussen boeren en arbeiders in de negentiende en begin twintigste eeuw zo fel
was, omdat ze bijeenwoonden in hetzelfde dorp. Dat gemeenschapsgevoel is er volgens
hem altijd geweest. Knottnerus bijdrage is boeiend, maar hij slaagt er niet in om de klu-
wen van schijntegenstellingen te ontwarren. Daardoor blijft in zijn toekomstperspectief
die tegenstelling ook nadrukkelijk aanwezig: enerzijds het afwijzen van oplossingen die
rieken naar historische romantiek, anderzijds eveneens afwijzing van vernieuwende im-
pulsen als de bouw van de zo omstreden Blauwe Stad.

Goffe Jensma en Daniël Broersma vergelijken in hun bijdrage het ideologisch beeld
van Friesland en dat van Groningen. Voor beide provincies is na 1800 een beeld van het
authentieke platteland gecreëerd. In Groningen speelt daarnaast echter ook het dualis-
me van industriële, kosmopolitische stad en platteland. De auteurs besteedden onder an-
dere aandacht aan de wijze waarop rond 1900 door industriëlen als J.E. Scholten en later
door de Groninger Beweging het beeld van een geïndustrialiseerd Noorden benadrukt
is. Wat betreft de eigentijd keren zij zich tegen wat zij aanduiden als de partiële duur-
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zaamheid van het postmoderne denken, waarin beelden over Groningen op oneigenlij-
ke wijze worden gehistoriseerd. De lijnen worden soms erg grof geschetst, maar dat heeft
als voordeel dat zij zich niet verstrikken in paradoxen zoals Knottnerus. Hun benadering
is verfrissend en origineel en stelt veel van de in andere bijdragen aangehaalde argu-
mentaties in een nieuw perspectief.

Richard Paping schreef een gedegen historisch-demografisch verhaal over de ontwik-
kelingen op het platteland, dat als gevolg van de dalende werkgelegenheid in de loop van
de twintigste eeuw overbevolkt raakte. De stad Groningen nam een steeds centralere eco-
nomische positie in. Op het moment dat in de jaren tachtig een grote bevolkingsgroep
dreigde de stad de rug toe te keren, werd een tegenoffensief geplaatst. Het stadsbestuur
legde nieuwe stadswijken aan, vooral voor de hogere inkomens. Paping waagt zich op
grond van de demografische cijfers aan voorspellingen. Zo verwacht hij dat het platteland
van de provincie Groningen zal leeglopen. In de laatste alinea slikt hij dit echter weer in
en houdt hij een slag om de arm, omdat hij vermoedt dat migratie van elders uit de we-
reld naar Groningen (o.a. asielzoekers) tot onverwachte ontwikkelingen kunnen leiden. 

De bijdrage van Teun Jan Zaanen - de laatste jaren vooral bekend vanwege zijn poli-
tieke betrokkenheid bij Nieuw-FoArum - over de economische geschiedenis is hoofdza-
kelijk gebaseerd op het inmiddels toch wat verouderde werk van H.J. Keuning en op no-
ta’s, zonder dat hij die laatste aan een bronnenkritiek onderwerpt. Zaanen is vanuit
politiek oogpunt een voorstander de economische samenwerking tussen Noord-Neder-
land en Noord-Duitsland. Dat vormt dan ook de rode draad in zijn bijdrage.

De Groningse historicus Doeko Bosscher richt zijn aandacht op de bestuurlijke zijde
van Groningen. Zijn centrale thema is de samenwerking tussen de drie noordelijke pro-
vincies. Bosscher baseert zijn verhaal net als Zaanen op nota’s, maar weet deze wel in een
historisch perspectief te plaatsen. Bij enkele details kun je vraagtekens plaatsen. Zo prijst
hij de vooroorlogse samenwerking tussen Drenthe en Groningen, terwijl die in werke-
lijkheid allerminst harmonieus verliep. Bosscher beschrijft het achterstandsbeeld van de
provincie zoals dat door het provinciaal bestuur lange tijd liefdevol is gekoesterd. Het In-
tegraal Structuur Plan, dat ooit het Noorden moest opstoten in de vaart der volkeren, be-
schouwt hij als een veel te ingewikkeld wetenschappelijk plan, dat in de praktijk niet uit-
gevoerd kon worden. Bosscher waagt zich niet aan een toekomstvisie.

De historisch-geograaf Peter Groote nam de infrastructuur onder de loep. Hij besteedt
onder andere aandacht aan de aanleg van de Eemshaven (1974), veelal gezien al symbool
van het falen van het infrastructureel denken. Groote meent echter dat het plan op zich-
zelf juist was, slechts de oliecrisis en het plotselinge verschijnen van de Waddenzee als na-
tuurgebied op de politieke agenda, veroorzaakten zijn mislukken. Over de gehele linie ge-
nomen hebben volgens Groote de investeringen in de infrastructuur in Groningen
positief resultaat opgeleverd, hoewel dit niet valt te kwantificeren. Groote maakt geen toe-
komstvoorspelling, maar trekt wel twee lessen uit de geschiedenis. Feitelijk komen beide
neer op het verwerpen van grootschalige plannen ten gunste van kleine deelprojecten.

Ten slotte schetst Alco van Klinken, medewerker van de Milieufederatie Groningen, in
zijn bijdrage, waarin het historisch perspectief wat minder prominent aanwezig is, zowel
de tegenstelling tussen landbouwbelangen en landschap met natuurwaarden, als ook de
wijze waarop ze elkaar kunnen versterken

De bundel is in haar opzet - een aanzet geven tot de geschiedschrijving over Gronin-
gen in de twintigste eeuw - geslaagd, omdat het zowel de grote lijnen op een aantal deel-
terreinen neerzet als de onderzoeksproblemen blootlegt die bij diepgaande en gedetail-
leerde studies naar voren zullen komen. Het idee om de auteurs tevens een blik in de
toekomst te laten werpen, is aardig, maar komt iets minder uit de verf, omdat de mees-
ten uiteindelijk hun wetenschappelijke voorzichtigheid laten prevaleren boven politiek
modieuze voorspellingen.

Erwin H. Karel 
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Sjaak van der Velden, Stakingen in Nederland. Arbeidersstrijd 1830-1995 (Amsterdam: Stich-
ting Beheer IISG, 2000, ISBN 90-6861-191-7) 387 pp.

In Nederland heeft het stakingsonderzoek met behulp van geaggregeerde data tot nu toe
niet meer dan een handjevol publicaties opgeleverd. Deze hadden alle hun beperkingen.
Zo behandelden de meeste auteurs relatief korte tijdperken. Aan een overzichtswerk was
dus grote behoefte. Sjaak van der Veldens dissertatie voorziet hierin ruimschoots. Hij ver-
zamelde informatie over bijna vijftienduizend stakingen die plaatsvonden in de periode
1830-1995. Dat betekende een meer dan twintig jaar durend monnikenwerk, want de ge-
gevens lagen niet bepaald voor het oprapen. Het CBS begon pas in 1901 met het verza-
melen van stakingsdata en deed dit onvolledig. Dat laatste bleek toen Van der Velden al-
lerlei alternatieve bronnen in zijn database had verwerkt en op hogere aantallen uitkwam
dan het CBS. Daarmee zet hij een nieuwe standaard. Voor nieuw stakingsonderzoek is
zijn database een bron geworden waar men niet meer omheen kan.

De database wordt geleverd in de vorm van een CD-ROM. Daarop bevindt zich een
programma waarmee men het bestand op verschillende manieren kan doorzoeken. Voor
degenen die daarmee onvoldoende uit de voeten kunnen, wordt de database ook in de
vorm van een MS Access-bestand geleverd. Daarmee kan men in principe alles doen wat
wenselijk is.

In het bijbehorende boek geeft Van der Velden een overzicht en een analyse van de
stakingsbeweging in Nederland. Het proefschrift is helder opgebouwd. Eerst worden de
achtergronden geschetst: wat zijn stakingen, wie zijn erbij betrokken en waarom vinden
ze plaats. Dan volgt een meer analytisch gedeelte, waarin eerst de ontwikkeling van de sta-
kingsbeweging wordt beschreven en vervolgens wordt ingegaan op de vraag waarom er
verschillen bestaan in de stakingsbereidheid van groepen arbeiders. Het pièce de résistan-
ce volgt dan in de hoofdstukken 6 en 7. Daarin komen de twee hoofdvragen van het boek
aan de orde: is de stakingsactiviteit toe- of afgenomen en welke factoren bepalen de fluc-
tuaties in de stakingsactiviteit.

De eerste vraag lijkt eenvoudiger dan zij is. Stakingen hebben meerdere dimensies.
Men kan veel of weinig staken, men kan dat lang of kort doen en er kunnen grote of klei-
ne aantallen mensen deelnemen. Als we gedurende een jaar de door alle stakers ge-
staakte dagen optellen, dan krijgen we het jaarlijks aantal stakingsdagen. In verhouding
gebracht met het totaal aantal werknemers kan dat cijfer dan dienen als een indicator
voor de totale stakingsactiviteit. Wat we in Nederland zien, is dat het aantal stakingen van-
af de jaren twintig terugloopt. Na de oorlog is er een korte opleving, maar dan daalt de
curve voorgoed tot ver onder het vooroorlogse niveau. Verder worden de stakingen
steeds korter, maar ook steeds omvangrijker. In totaal loopt het aantal gestaakte dagen
(gecorrigeerd voor het arbeidsvolume) na de oorlog echter behoorlijk terug. Van der
Velden stelt zich echter niet met deze conclusies tevreden. Daarom bouwde hij een sta-
kingsindex waarin het aantal stakingen, het aantal betrokken bedrijven, het aantal sta-
kers per bedrijf, het aantal gestaakte dagen, het aantal stakers, het arbeidsvolume en de
omvang van de werkzame onzelfstandige beroepsbevolking met elkaar in verband wor-
den gebracht. Zo komt hij tot een lineaire trend, die van 1850 tot 1990 verrassenderwijs
een stijgende lijn vertoont. Een nadere beschouwing van de index leert echter dat dit
vooral komt doordat het aantal stakers – de enige stijgende indicator - in verhouding met
de overige indicatoren nogal zwaar weegt in de formule.

Om de vraag naar de fluctuaties in de stakingsactiviteit te beantwoorden ontwikkelde
Van der Velden een model met een twaalftal economische en politieke factoren. Helaas
blijken die over de hele periode gerekend geen van alle significant te correleren met de
stakingsactiviteit. Over kortere tijdspannen zijn er zo hier en daar wel wat hogere coëffi-
ciënten, maar deze verdwijnen nagenoeg alle als de trend verwijderd wordt. Van der Vel-
den constateert dat er ‘geen eenduidige verklaring voor de fluctuaties bestaat’. Een te-

250 Recensies



leurstellende, maar correcte en eerlijke wetenschappelijke conclusie. Voor degenen die
de internationale literatuur de laatste twintig jaar een beetje hebben gevolgd, zal deze
overigens niet als een verrassing komen.

De vraag is overigens of die literatuur Van der Velden niet wat meer tot referentieka-
der had kunnen dienen dan thans het geval is. In een Nederlands pionierswerk als dit
had een korte internationale historiografische beschouwing niet misstaan. Uit de vele
theorieën die in omloop zijn, koos Van der Velden ter verklaring van zijn bevindingen
voor de isolated mass-theorie van Kerr en Siegel uit 1954. Een klassieker, die echter in de
navolgende decennia bij toetsing meestal niet bleek op te gaan. Ook voor Nederland is
ze niet bruikbaar, zo moet Van der Velden concluderen. Interessant is een poging in na-
volging van een Russisch onderzoek de chaos-theorie op de stakingsdata los te laten. De
toepassing van de niet-lineaire wiskunde op de menselijke samenleving blijkt echter in
het algemeen geen vruchtbare zaak te zijn. Ook voor stakingen niet.

Van der Velden is overigens niet bang om duidelijke politieke en ideologische stand-
punten in te nemen. Het leidt geen twijfel wie in zijn ogen de good guys zijn en wie de bad
guys. Een staking is simpelweg een uiting van arbeidersverzet en een wapen in de klas-
senstrijd. Stakers bewandelen principieel de juiste weg. Dat blijkt onder meer uit de waar-
dering van niet-stakers: die lieten ‘hun collega’s in de steek’, om financiële of ideologi-
sche redenen. Het gekozen perspectief laat weinig ruimte voor andere invalshoeken. Zo
blijven de overwegingen van niet-stakers en werkgevers onderbelicht. Omdat hij alleen
de kant van de arbeiders wenst te behandelen, neemt Van der Velden bijvoorbeeld geen
uitsluitingen op in zijn database. Dat is jammer, want wie een wat ruimer wetenschappe-
lijk kader wil hanteren, bijvoorbeeld arbeidsverhoudingen of de dagelijkse problemen
waarmee arbeidershuishoudens werden geconfronteerd, krijgt nu een onvolledig be-
stand. Bovendien zijn stakingen en uitsluitingen naar mijn idee twee kanten van dezelf-
de medaille, die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn.

Deze aanmerkingen laten onverlet dat Sjaak van der Velden een interessant en be-
langrijk boek geschreven heeft. Ondanks de noodzakelijke grafieken, tabellen, correla-
tieberekeningen en formules is het bovendien heel goed leesbaar. Ingewikkelde dingen
worden op een heldere manier uitgelegd en eenvoudige zaken niet nodeloos gecompli-
ceerd. De stijl is prettig. Met dit proefschrift heeft het Nederlandse stakingsonderzoek
een grote stap vooruit gezet.

Henk Wals 
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