
Recensies en aankondigingen

Boekbesprekingen

Jenneke Christiaens, De geboorte van de jeugddelinquent (België 1830-1930) [Criminologische
Studies 1] (VUBPress, Brussel 1999) 430 pp.

Liboire en zijn broer Jean-Baptiste du Bus, elf en vijftien jaar oud, werden in 1844 als een
van de eersten naar de jeugdgevangenis St-Hubert in de Belgische Ardennen overge-
bracht. Over dit soort jonge wetsovertreders – criminelen kun je ze vanuit hedendaags
perspectief nauwelijks noemen –, hun vergrijpen, hun behandeling en bestraffing en de
manier waarop daar in vooral negentiende-eeuws België over gedacht en geschreven
werd gaat Christiaens’ studie, die als dissertatie aan de Vrije Universiteit Brussel verde-
digd werd.

Historisch onderzoek naar criminaliteit en de maatschappelijke reacties daarop vormt
al jaren een belangrijk element van de sociale geschiedbeoefening. Binnen dit historisch
specialisme blijkt – mirabile dictu – de criminele jeugd nog toekomst te hebben. Er ver-
schijnen niet alleen ‘landenstudies’, zoals deze, over allerlei aspecten van jeugdcrimina-
liteit en de repressie ervan, maar ook detailstudies over bijvoorbeeld jeugdbendes (E.C.
Schneider, Vampires, dragons and Egyptian kings. Youth gangs in postwar New York 1999).
Zelfs een speciaal congres ‘Becoming Delinquent; European Youth 1650-1950’ werd er
recentelijk in Cambridge aan gewijd.

Christiaens voegt met haar onderzoek een interessant element aan deze traditie toe.
Niet alleen schetst zij de typisch Belgische kant van de ook elders geconstateerde histo-
rische overgang van aandacht voor bestraffing van het delict naar behandeling van de de-
linquent, tevens maakt zij op soms vruchtbare wijze sociaal-wetenschappelijke concepten
toepasbaar op historische fenomenen en schuwt zij daarnaast het vertrouwde empirisch
georiënteerde historisch handwerk geenszins. Christiaens’ boek bevat drie delen, waarin
respectievelijk de negentiende-eeuwse ‘ontdekking’ van het criminele kind, de ideeën en
praktijken ten aanzien van straf en opvoeding en de wetenschappelijke, (proto)crimino-
logische bemoeienis met jeugdige criminelen tot ongeveer 1930 worden belicht.

Van de vijf hoofdstukken die over deze delen verspreid zijn begint het eerste met een
inventaris van  factoren die in België tot de afgrenzing van jeugdcriminaliteit als een zelf-
standig fenomeen hebben geleid. Dat zijn vooral de opkomst van de statistiek, die be-
staanswerkelijkheid aan jeugdige criminelen als groep gaf; veranderingen in strafrecht
en vervolgingsbeleid, die vervolging en straftoemeting mogelijk maakten; de vorming
van speciale jeugdinstituties, waardoor de jeugdige delinquenten als groep apart kwa-
men te staan; en sociale enquêtes die ertoe leidden dat opvoedingsomstandigheden
steeds meer in de diagnose van (jeugd)criminaliteit werden betrokken.

In het tweede hoofdstuk wordt aan de hand van rechtbankarchieven onderzocht hoe
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jeugdcriminaliteit tussen 1810 en 1890 van karakter veranderd is. Christiaens maakt aan-
nemelijk dat die officiële (jeugd)criminaliteit vaak uit geleidelijk gecriminaliseerde over-
levingsstrategieën van de proletarische bevolking bestond, waarbij aanvankelijk sprake
was van veel typisch rurale houtdiefstallen en verwante vergrijpen, terwijl na 1860 een
geografische verschuiving naar het stedelijke milieu plaatsvond met een toename van
vermogensdelicten. Christiaens’ conclusie hier is dat eigenlijk geen specifieke jeugdcri-
minaliteit is vast te stellen: in de meeste gevallen gaat het volgens haar om dezelfde soort
delicten waarvoor ook volwassenen werden veroordeeld.

In een derde hoofdstuk, waarin het vertoog over de jeugddelinquent en de ‘ge-
droomde’ oplossingen daarvoor centraal staan, blijkt dat ook de afzonderlijke bestraffing
van jeugdige criminelen niet zozeer een bijzondere, op jeugdigen afgestemde peniten-
tiaire politiek was, als wel één van de resultaten van de algemene gevangenishervorming
aan het begin van de negentiende eeuw. Hier beschrijft zij de totstandbrenging van drie
categorieën jeugddelinquenten: enerzijds de jeugdige landlopers en bedelaars, die na
1848 als ‘kinderen in gevaar’ in een aparte hervormingsschool in Ruiselede werden on-
dergebracht; en anderzijds de onschuldige en schuldige jeugdige misdadigers die, af-
hankelijk van het antwoord op de vraag of zij moreel onderscheid konden maken tussen
goed en kwaad, tot een uiteenlopend penitentiair vervolgtraject waren veroordeeld,
waarin opvoeding versus straf en korte versus lange detentie onderscheidende kenmer-
ken zijn. Deze laatste ontwikkeling lijkt sterk op wat zich in Nederland voordeed. Ook
daar gaf de toenemende aandacht voor de onschuldige jeugdige crimineel een pedago-
gische ‘wending’ in de penitentiaire jeugdzorg te zien (C. Leonards, De ontdekking van het
onschuldige criminele kind. Bestraffing en opvoeding van criminele kinderen in jeugdgevangenis en
opvoedingsgesticht, 1833-1886, 1995).

Afwijkend van de Nederlandse situatie scherpte men dat in België echter aan door een har-
de kern van zogenaamde ‘onverbeterlijken’ af te zonderen: een – volgens Christiaens’ vierde
hoofdstuk – tamelijk willekeurig samengestelde hard core die zich niet wenste te onderwerpen
aan het pedagogisch regime en er op een bijzondere manier weerstand aan bood.

In haar vijfde hoofdstuk verhaalt Christiaens enerzijds het streven van de nieuwe cri-
minologische en crimineel-antropologische wetenschap om een theorie over de homo cri-
minalis op te stellen waarin biologische, sociale en morele componenten verenigd waren.
Anderzijds beschrijft zij hoe men de hieruit voortkomende afbrokkeling van het klassie-
ke repressieve systeem dacht te compenseren door de doctrine van het ‘sociaal verweer’,
die ingrijpen ter bescherming van de maatschappij acceptabel maakte. Deze beweging
culmineerde in de Belgische wet op de kinderbescherming van 1912, waarin volgens
Christiaens de jeugddelinquent geen dader van een misdrijf meer is, maar slechts
iemand die ‘als misdrijf omschreven feiten’ pleegt. Met nieuwe instrumenten, zoals het
observatiecentrum in Mol, kwam de minderjarige zo in een ‘interventiecontinuum’ te-
recht, waarin straf, onderzoek en evaluatie niet meer te onderscheiden zijn.

Tot slot aandacht voor twee in het oog springende aspecten van het boek. In het
hoofdstuk over de delicten van kinderen, ontleend aan de correctionele vonnissen van
de drie arrondissementen in de provincie Antwerpen, wordt een schat aan empirische
gegevens over de aard, omvang en ontwikkeling van jeugdcriminaliteit in negentiende-
eeuws België gepresenteerd.  Voordat die echter comparatief vruchtbaar gemaakt kan
worden is een uitgebreidere methodologische verantwoording van het bronnenonder-
zoek nodig. Ook Christiaens’ gebruik van sociaal-wetenschappelijke theorieën en con-
cepten kent een zon- en schaduwzijde. Enerzijds blijft gebruik van Foucaults discipline-
ringsthese in welwillende lippendienst steken, en wordt Elias’ beschavingsthese zelfs
enigszins ruw terzijde geschoven (p. 125, noot 34). Anderzijds past zij Scotts’ theorie over
het verhulde verzet van onderworpenen creatief toe op de gedragingen van de ‘onver-
beterlijke’ kinderen, die zij in het vierde hoofdstuk gedetailleerd heeft onderzocht (J.C.
Scott, Domination and the arts of resistance. Hidden transcripts 1990). Aan de hand daarvan is
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zij in staat de verholen communicatie tussen deze kinderen en hun bewakers te benoe-
men, ook al gaat zij daarin wat ver door het binnensmokkelen van tabak in de gevange-
nis als ‘een eenvoudige vorm van materieel verzet tegen de opgelegde schaarste binnen
de muren’ (p. 228) te klasseren.

Chris Leonards

Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens eds., Vrouwen. Leven en werk in de twintigste eeuw (Am-
sterdam: AUP 1998) 333 pp. ISBN 90-5356-266-4

Een boek over leven en werken van ruim de helft van de Nederlandse bevolking in de
twintigste eeuw zal altijd selectief moeten zijn. In dit boek ligt het accent op de verande-
ringen in de economische sfeer, met name rond arbeid. Het boek opent met de Natio-
nale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid uit 1898 en tweederde van de bladzijden be-
schrijven de veranderende relatie tussen vrouwen en werk. De ontwikkeling van
werkzaamheden en arbeidsparticipatie staat temidden van heldere schetsen over demo-
grafie, verzorgingsstaat, onderwijsdeelname, huishoudens en de rol van vrouwen daar-
binnen. De toon van de stukken is toelichtend. Het boek is niet in hoofdzaak voor een
wetenschappelijk publiek bestemd. Het grote aantal illustraties, de korte interviews met
(dochters van) bekende Nederlanders en de explicerende en accentuerende margetek-
sten verluchtigen het boek in hoge mate. Terecht meldt de omslag: ‘een boek om te heb-
ben en te geven: voor oma’s, moeders en dochters’.

Conceptueel vormt het boek een mooie eenheid. Vertrekpunt is telkens de getoonde si-
tuatie op de tentoonstelling van 1898 of het daar ingenomen standpunt, gevolgd door de
toestand een 100 jaar later. De ontwikkeling daartussen wordt verbonden met de grote trans-
formaties in de Nederlandse samenleving. Regelmatig keert daarbij de sociale ongelijkheid
terug en worden de ontwikkelingen voor verschillende sociale lagen onderscheiden. Hier-
mee is voorkomen dat het boek draait om een simpele man-vrouw tegenstelling. Dat ook bin-
nen de categorie vrouwen kansen verschillen, wordt heel duidelijk gemaakt. En ook daarin
sluit het boek weer prachtig aan bij de tentoonstelling van 1898, die immers door goedwil-
lende burgerdames was opgezet en voor wie de wens tot arbeid geheel iets anders beteken-
de, dan de bittere noodzaak daartoe aan de andere kant van het sociale spectrum. 

Een enkele maal blijft de beschrijving van de sociale verscheidenheid steken in een-
voudige constateringen of inleidende zinnen, zoals bij de bespreking van de vermogens-
ongelijkheid waar, na een uitstekende inleiding, de ontluisterende zin volgt ‘de statisti-
sche gegevens zijn niet gesplitst naar geslacht’ (p. 54). In andere gevallen worden sociale
achtergronden meer vergeleken, zoals de voor mannen en vrouwen onderscheiden aan-
trekkelijkheid van de kweekschool: een mooie opleiding voor meisjes uit de burgerij,
voor jongens uit deze groep vanwege status en verdiensten nauwelijks aantrekkelijk. Een
vraag naar de duurzaamheid van dit onderscheid wordt niet gesteld.

Deze paragrafen laten fraai het dubbele doel van meisjesonderwijs zien; het kwalificeer-
de voor bepaalde beroepsarbeid en moest ook nuttig zijn binnen het gezin. Bovendien, zo
luidde het argument, maakte hun aanleg of psyche meisjes minder geschikt voor bijvoor-
beeld wetenschappelijke opleidingen. Opvattingen hierover van de psycholoog G. Hey-
mans en de pedagoge H.W.F. Stellwag staan in margeteksten samengevat. De auteurs stel-
len hier een gelijkheidsideaal tegenover, met de noodzaak de specifieke aangeboren en
aangeleerde verschillen tussen de seksen te onderkennen en de wens deze te overstijgen.

Er wordt een aantal typische ‘vrouwenberoepen’ besproken, evenals de plaats van
vrouwen in een aantal ‘mannenberoepen’. Zo komen het werk en de arbeidsmarkt van
de dienstbode aan bod. De vraag naar goedkope arbeidskrachten in de nijverheid en de
langere schoolperiode deden het dienstbodentekort ontstaan. Ook de vraag naar dienst-
boden verminderde door het ontstaan van het huisvrouwenideaal. Maar de traditionele
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dienstbode kreeg haar opvolgster als gezinsverzorgster en schoonmaakster, zij het, met
een meer zakelijke arbeidsverhouding en in andersoortige huishoudens.

De veranderingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland na 1970 wor-
den besproken in een hoofdstuk dat opent met een paragraaf onder de titel ‘verwarren-
de cijfers’. Niettemin is het relaas helder, afgezien van een ongelukkig gekozen grafiek
die iets anders toont dan het onderschrift meldt (p. 153). Verschillende economische
sectoren, leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus en inkomensgroepen komen aan de orde.
Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld wel uitgebreid het ‘politieke geharrewar’ rond de ge-
huwde ambtenares wordt besproken, maar er geen evaluatie van de verschillende gang-
bare verklaringen voor de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie wordt gegeven. Een
margetekst met ‘Economische verklaringen’ is aanwezig, daarmee slechts implicerend
dat er ook andere verklaringen bestaan. 

Het hoofdstuk over het ‘huisvrouwenmodel’ staat centraal in het boek en heeft een
enigszins afwijkend karakter. We lezen meer over de Nederlandse Vereniging van Huis-
vrouwen dan over innovaties in het huishouden. Niet de evolutie van het boenen, stoffen
en zuigen, maar ‘het onbehagen bij de vrouw’ en de erosie van het huisvrouwenideaal
worden behandeld. Hier gaat het vooral om de dragers van ideeën en idealen. Vormt dit
nu de pendant van de economische verklaring voor de arbeidsparticipatie? Een causaal
verband wordt gesuggereerd, maar in welke richting dat zou lopen, blijft toch ongewis. 

Het boek vat veel van het onderzoek van de afgelopen decennia samen. Het karakter
van zo’n boek brengt met zich mee dat het gevoerde debat hier met de mantel der lief-
de moet wordt bedekt. De achttien dames en zes heren auteurs hebben zich op zeer ele-
gante wijze van hun taken gekweten en een bijzonder leesbaar boek afgeleverd.

Maarten Duijvendak

Anne-Marie Nannen, Emmen groeit! De veranderingsprocessen in de sociale woningbouw in Em-
men. Architectuur, stedenbouw, volkshuisvesting en herstructurering in vijftig jaar tijd [Drentse
historische reeks 8] (Assen: Van Gorcum 2000). 152 pp. ISBN 90-232-3664-5

De naoorlogse wijken zijn het afgelopen decennium onderwerp van zorg geworden voor
de overheid. Na de renovatiegolf van de vooroorlogse wijken in de jaren tachtig zijn nu de
meer recent gebouwde buurten aan de beurt. In de grote steden is het proces van her-
structurering al volop in gang, maar in de middelgrote is het nog niet overal zo ver. Sloop
of nieuwbouw is daar vaak onderwerp van debat. Daarvoor dient allereerst de cultuurhis-
torische waarde van de wijken te worden vastgesteld. Anne-Marie Nannen wijdde aan dat
onderwerp haar doctoraalwerkstuk en koos als onderzoeksobject de naoorlogse Emmense
wijken: Emmermeer, Angelso en Emmerhout. De scriptie werd bekroond met het Steen-
bergen Stipendium voor de Drentse geschiedbeoefening en vervolgens enigszins her-
schreven als boek uitgegeven in de Drents Historische Reeks. Dat Nannen Emmen als voor-
beeld koos is niet vreemd. Niet alleen groeide zij in een van de genoemde wijken op, maar
Emmen kende ook een bijzondere ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Het dorp
werd aangewezen als één van de negen regionale industrialisatiegebieden van Nederland.
Duizenden voormalige veenarbeiders dienden te worden overgeplaatst naar nieuw te bou-
wen fabrieken. De nieuwkomers, waaronder de AKU, stelden hun eisen alvorens naar Em-
men af te reizen. Culturele, medische en onderwijsvoorzieningen moesten worden ge-
bouwd, maar ook diende de huisvesting verbeterd worden. Emmen werd sedert het
Interbellum beschouwd als het landsdeel van plaggenhutten en woonketen. En inderdaad
leefde nagenoeg 25 procent van de ingezetenen in gebrekkige woonomstandigheden. 

‘Dorp wordt stad’ heette een tentoonstelling die begin jaren tachtig werd georgani-
seerd ter gelegenheid van het 950-jarig bestaan van het dorp Emmen. En dat geeft even-
eens kernachtig de stedenbouwkundige geschiedenis van Emmen na 1945 weer. Het is
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ook de rode draad die door het boek is geweven. Nannen heeft het in zes hoofdstukken
verdeeld. Het eerste gaat in op de geschiedenis van Emmen sedert de verveningen, het
tweede op de naoorlogse woningbouw in Nederland en vervolgens komen in een drietal
kernhoofdstukken de  hiervoor genoemde wijken aan bod. In het laatste hoofdstuk ver-
gelijkt de auteur de woningbouw in Emmen met enkele plaatsen elders in het land.

Emmen is een wat uitzonderlijk geconstrueerde gemeente. Het is een oud boerenzand-
dorp. Daaromheen liggen in de wijde omgeving talloze bevolkingsconcentraties van voor-
malige kolonisten. Deze veendorpen bevatten in 1945 het arbeidspotentieel voor de nieuw
aan te trekken industrieën. Aanvankelijk bestonden er nog plannen om deze dorpen zelf ook
te industrialiseren, maar uiteindelijk werd ervoor gekozen om het dorp Emmen tot groeikern
te maken. Dit betekende dat het dorp moest worden uitgebreid met nieuwe wijken. Daarbij
werd gekozen voor een ‘open groene stad’, dat wil zeggen een stedelijk milieu met een uit-
straling die zou herinneren aan het open landschap van de voormalige veengebieden.

Achtereenvolgens werden Emmermeer, Angelslo en Emmerhout volgens de toenter-
tijd vigerende architectonische ideeën gebouwd. Zo is de architectuur in Emmermeer ge-
varieerd en duidt ze nadrukkelijk op overgang van dorp naar stad. Vooral Angelslo is vol-
gens Nannen van cultuurhistorische waarde. Hier is de naoorlogse wijkgedachte (de
woonbuurt met een wijkcentrum en scholen) in volle glorie toegepast. In een iets te sum-
mier slothoofdstuk vergelijkt Nannen deze wijk met Nagele, een vierkant dorp in de
Noordoostpolder waarin alleen woningen met platte daken zijn gebouwd. Het geldt te-
genwoordig als een  monument van de naoorlogse architectuur. Nannen concludeert dat
daar waar Nagele nog symbool staat voor het begin van de ontwikkeling van de wijkge-
dachte en de moderne naoorlogse vormgeving, Angelslo feitelijk aan het einde van die
ontwikkeling staat. De ideeën zijn in de Emmense wijk duidelijker uitgekristalliseerd,
want de realisatie is volwassener en harder. 

Nannen heeft zich goed van de taak gekweten om voor de beoordeling van de cul-
tuurhistorische waarde van de afzonderlijke wijken feitenmateriaal aan te dragen. De
drie kernhoofdstukken zijn informatief en ze schetsen helder op welke wijze de combi-
natie van landelijke ideeën en lokale omstandigheden tot de bouw van de Emmense wij-
ken heeft geleid.

Toch moet een vraagteken bij de benadering worden geplaatst. De cultuurhistorische
waarde van de wijk blijkt enkel gemeten te worden aan de architectonische betekenis. So-
ciale geschiedenis speelt daarbij geen rol. Want aan het einde van het boek weet de lezer
niets van de bewonersgeschiedenis, behalve dat de huizen oorspronkelijk voor arbeiders
werden gebouwd. Hebben die er gewoond, hoe is de sociale structuur van de wijken ge-
weest, zijn de keukenkastjes inderdaad tot kippenrennen omgebouwd, welke invloed
hadden de wijken op de omvorming van de veenarbeiders tot fabrieksarbeiders? Deze vra-
gen blijven onbeantwoord. Juist in Emmen zijn, onder ander door de naoorlogse moder-
niseringsdrift van de overheid, de sociale geschiedenis en de stadsuitbreiding op een bij-
zondere en experimentele manier verbonden. Die relatie komt onvoldoende uit de verf. 

Het boek van Nannen is lezenswaardig. De drie hoofdstukken over de wijken zijn in-
formatief. Maar de gedachte dat de cultuurhistorische waarde van wijken wordt geredu-
ceerd tot het architectonisch waarneembare – vooral ook door de beleidsmakers op wie
Nannen haar vraagstelling afstemde – stemt somber.

Erwin H. Karel

H.J. Dokter, F. Verhage en J.M.W. Binneveld, Een onbelicht verleden. De tewerkstelling van me-
disch studenten in nazi-Duitsland (1943-1945) (Assen: Van Gorcum 2001). 179 pp. ISBN 90-
232-3590-8 

‘Na het overlijden van zijn ouders, had de eerste auteur Heert Dokter allerlei spullen uit
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zijn ouderlijk huis meegenomen om die later maar eens uit te zoeken.’ Zo begint Een onbe-
licht verleden, dat de tewerkstelling van medische studenten in Duitsland in de jaren 1943-
1945 behandelt. In die spullen zat onder meer een dagboek dat Dokters vader gedurende
de oorlog had bijgehouden en daar stonden dus ook allerlei notities in over de tijd dat Dok-
ter zelf in Duitsland verbleef. Hieruit ontstond het idee om die tewerkstelling van medische
studenten eens nader te belichten, hetgeen gebeurde aan de hand van een enquête. Daar-
naast kon gebruik worden gemaakt van met de antwoorden meegestuurde dagboeken en
brieven. Het was eerst de bedoeling er een artikel over te schrijven, maar het mondde uit
in een boekwerkje, verdeeld in vijftien hoofdstukken. Daarin komen zaken aan de orde als
de loyaliteitsverklaring, verzamelkamp Ommen, de werk- en levensomstandigheden, de
duur van het verblijf en de in die tijd opgebouwde relaties, de bevrijding, terugreis en thuis-
komst, alsmede de verwerking. Diverse malen worden bestaande, met name door het werk
van De Jong ontstane beelden ontkracht, maar ook [deels] bevestigd.

Ertussendoor staan hoofdstukken over het verloop van de oorlog en bij die hoofd-
stukken beginnen de vele vraagtekens. Van hen ontgaat mij grotendeels de importantie.
Ze zijn in deze vorm en omvang onnodig voor het verhaal en bevatten voor de geïnte-
resseerde waarschijnlijk niets nieuws. Voor degenen die alleen maar het ‘doktersverhaal’
willen lezen, vormen zij waarschijnlijk zelfs ballast. Zij geven het idee dat ze zijn opgeno-
men om de uitkomsten van de enquête tot boekomvang op te kunnen rekken. De voor
het verhaal relevante informatie had met gemak ook door de tekst over de tewerkstelling
heen vermeld kunnen worden.

Er zijn echter meer redenen waarom het misschien beter was geweest het toch bij een
artikel te laten. Wellicht zou dan bepaalde verwarring over de gebruikte terminologie
zijn voorkomen. Men besloot tot het gebruik van ‘tewerkstelling’ ‘hoewel dat begrip te-
veel voorbijgaat aan de onvrijwilligheid van de gang van zaken’, maar het alternatief ‘de-
portatie’ had weer ‘teveel het karakter van bestraffing’. Maar waarom wordt in de inlei-
ding dan gesproken over ‘dwangarbeid’, terwijl in het verhaal duidelijk wordt dat
daarvan hooguit op beperkte schaal sprake is geweest? Wellicht ook dat dan wat omzich-
tiger omgesprongen zou zijn met het constant weergeven van allerlei percentages, die
het lezen van dit boek niet altijd tot een genoegen maken en die door de haken en ogen
van de enquête-methode ook niet altijd even veelzeggend zijn. Ook zou het te veelvuldig
van uitroeptekens voorziene taalgebruik dan misschien een betere redactie hebben ge-
had. Behalve dat ‘feiten’ niet kunnen veranderen, zoals op pagina 5 wordt verondersteld,
zijn veel zinnen in schuurpapierachtig Nederlands opgesteld (‘na enig dagen’; ‘de se-
cretaris-generaal waaronder’; ‘de studenten [werden] behoorlijk ontvangen en daarna
behandeld’; ‘het eerste stukje Duits gebied wat’, ‘een aantal schrijven’, etc. etc.)

Sommige zinnen zijn ook onbegrijpelijk: Hoe onderlinge spanningen bij het kaarten
en het slapen ‘elkaar wel door kritieke momenten’ heen kunnen helpen, ontgaat mij. En
als in een op zich al tenenkrommende zin gesteld wordt dat de thuisreis niet zonder risi-
co’s was, waarna een dubbele punt een opsomming van die risico’s suggereert, doet het
toch wel vreemd aan om dan te lezen over bagage dragen voor Russische soldaten of zelfs
het uitlenen van een auto door een garagehouder. En op p. 144 wordt gezegd dat een
hoogleraar na de oorlog Minister van Onderwijs werd ‘uit angst voor represailles naar
hen persoonlijk’. Wat wordt bedoeld is dat hij de studenten poogde over te halen naar
Duitsland te gaan, uit angst voor die represailles.

Bepaalde fouten zijn ronduit storend: het lijkt mij bijvoorbeeld onmogelijk dat in 1990
een der respondenten het Horst Wessel Krankenhaus in Berlijn bezocht, de beruchte SS-
generaal heette Bach-Zelewski en niet Back-Zelevski, en het krijgsgevangenenkamp waar-
over een film is gemaakt heette Colditz en niet Golditz. Soms ook worden te snel bepaalde
conclusies getrokken. Duidt het gegeven dat eenderde van de studenten na verlof niet
meer terugkeerde en de onderduik verkoos, met alle gevaren voor zichzelf en familie, er
inderdaad op dat de situatie voor de medisch studenten in Duitsland niet zo rooskleurig
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was als somtijds is voorgesteld? Dat zij voor onderduik kozen kan er toch ook mee te maken
hebben gehad dat zij het in Duitsland te verrichten werk niet langer in overstemming met
de persoonlijke overtuiging konden brengen? Met andere woorden: niet vanwege de slech-
te, maar ondanks de op zich goede situatie koos men voor onderduik. Dit oordeel is des te
vreemder omdat er bij de seksuele contacten wel vanuit werd gegaan dat dit ‘voor het me-
rendeel van de ondervraagden […] moreel niet aanvaardbaar was’. En dit weer ondanks
dat eerder was aangegeven dat het zeer wel begrijpelijk is dat velen de vragen over die con-
tacten niet hebben beantwoord. Ditzelfde geldt voor regelmatig terugkerende woorden als
‘reeds’ of ‘slechts’ terwijl uit niets blijkt waar die waardeoordelen op zijn gebaseerd.

Bij het stuk over terugreis en ontvangst wordt veel duidelijk: het gaat hier niet om een
poging tot geschiedschrijving, maar om een poging tot (hulp bij) verwerking. De vragen in
de enquête over die thuisreis werden immers ‘zo droog’ beantwoord, ‘dat de vraag vanzelf
opkomt: moeten de tranen wegblijven?’ En even later wordt geschreven dat velen zich de
vraag hadden gesteld of men er goed aan had gedaan niet te tekenen en zich nadien toch
te melden. ‘Een aantal heeft zich blijvend schuldig gevoeld over zijn keuze. Maar de wer-
kelijkheid is natuurlijk dat sommige handelingen verkeerd waren en sommige goed, zoals
dat voor iedereen geldt die in oorlogsomstandigheden verkeerd [sic. LvB]. Op onze groep
is dan nog speciaal van toepassing dat een groot deel van de tewerkgestelden weldadige ar-
beid heeft verricht voor zieke en gewonde mensen van velerlei nationaliteit.’ Geen wonder
dan ook dat het gegeven dat veertien procent van de ondervraagden geen antwoord op de
vragen over verwerking had gegeven, door de auteurs ‘een vrij hoog percentage’ wordt ge-
noemd. De respondenten kunnen echter nu goed gaan slapen. Uit de enquête was immers
gebleken dat ‘de beslissing van de studenten om zich destijds te melden voor werk in Duits-
land niet een simpele kwestie van goed of fout was, zoals vrijwel alles in het leven.’ Dit in-
teressante onderwerp had een historisch en taalkundig betere uitwerking verdiend.

Leo van Bergen

Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog (Zaltbommel: Europese Bibliotheek 2000) 464 pp. ISBN: 90-288-1426-4 

In een programma rond het recent verschenen Buiten Schot van Paul Moeyes, over Ne-
derland tijdens de Eerste Wereldoorlog, zei presentator Midas Dekkers dat hoewel de be-
langstelling in Nederland voor de Eerste Wereldoorlog toeneemt Buiten Schot deson-
danks het eerste werk was dat de Nederlandse situatie in de jaren 1914-1918 beschreef.
En dan was Moeyes ook nog niet eens een historicus. Driewerf schande, was de implicie-
te beschuldiging. Het eerste deel van deze bewering is correct. Meer en meer Nederlan-
ders begeven zich over de grens om, veelal gewapend met het reisboek Velden van Weleer
van Chrisje en Kees Brants, de Vlaamse en Franse slagvelden te bezoeken. In Leiden
wordt een onderzoeksprogramma opgezet over Nederland en de Eerste Wereldoorlog,
het NIOD heeft een werkgroep-Eerste Wereldoorlog, er is een informeel samenwer-
kingsverband van Nederlandse schrijvers, alsmede een daaruit voortgekomen Studie-
centrum Eerste Wereldoorlog dat een jaarboek gaat publiceren. Het is echter duidelijk
dat het tweede deel – flaptekst van Buiten Schot – foutief is. Er is in de loop van de jaren
wel degelijk geschreven over dat onderwerp, ook door historici. Evelyn de Roodt, schrijf-
ster van Oorlogsgasten, een van de meest recente boekwerken over Nederland in de jaren
1914-1918, is echter geen historicus. Zij is de kleindochter van een Duits soldaat wiens ‘Ei-
serne Kreuz’ in haar bezit is, en behandelt de opvang van de vele duizenden die de Ne-
derlandse grens overstaken en hier een goed heenkomen zochten. Dit waren vooraleerst
Belgische en Franse burgervluchtelingen, met name tijdens de opmars en aftocht, 1914
en 1918, maar ook soldaten van alle strijdende legers. Zij kunnen weer worden onder-
verdeeld in soldaten die de grens over waren gevlucht om niet in handen van de vijand
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te vallen, ontsnapte of uit te wisselen krijgsgevangenen en deserteurs. Bovendien gaat het
boek in op de repatriëring van al die burgers en soldaten nadat de strijd in november
1918 werd gestaakt. Er waren toen – burgers niet eens meegerekend – om en nabij de ne-
gen miljoen doden gevallen en tientallen miljoenen gewonden.

Het zeer rijk geïllustreerde en fraai verzorgde boek geeft een gedetailleerd beeld van
al die groepen: waar kwamen zij vandaan, waar werden zij opgevangen, hoe werden zij
opgevangen, wat waren de reacties van de bevolking en van de politiek – waarbij De
Roodt af en toe fraaie staaltjes van zuinigheid of gebrek aan inlevingsvermogen vermeldt
-, en wat waren de onderlinge verhoudingen – vooral natuurlijk daar waar ‘vijandige’ bur-
gers of soldaten niet ver van elkaar verwijderd waren. De Roodt heeft een enorme hoe-
veelheid archiefmateriaal over de opvang van vluchtelingen of krijgsgevangen in de jaren
1914-1918 onder ogen gehad. Bij dat streven naar volledigheid heeft zij echter particu-
liere hulpverlenende organisaties deels over het hoofd gezien, wat ook aan de secundai-
re literatuur is af te zien.

Toch kan het werk behoorlijk alomvattend worden genoemd, een alomvattendheid
die echter niet alleen de kracht, maar ook de zwakte van het boek is. Het relaas verzandt
te vaak in wat-, waar-, wie- en hoeveel-vragen. Hierdoor laat het een wat opsommerige –
en zich soms nodeloos herhalende – indruk na. Ook staat er een enkel foutje in. Bij de
behandeling van de elektrische draad tussen België en Nederland – een draad die tot
voor kort door velen voor een historisch broodje aap werd versleten – neemt De Roodt
Sophie de Schaepdrijvers bewering over dat die draad maar liefst 50.000 volt sterk was.
Dit moet 2000 zijn, maar dat is al sterk genoeg.

Belangrijker is dat de kritische geest haar bij tijd en wijle in de steek laat, wat tot be-
vestiging van cliché-beelden leidt. Zo waren Duitse ouders ‘zonder uitzondering’ trots als
hun zoon militair werd. Problemen bij de opvang in Friesland waren het gevolg van Frie-
se zuinigheid, dit in tegenstelling tot de Groningse buren die gul gaven. Deze opmer-
kingen beletten haar niet om elders te spreken over ‘Duitse anti-militaristen’, die blijk-
baar allemaal principieel kinderloos waren en op te merken dat veel Friese gemeenten
vaak op de vingers werden getikt, omdat ‘ze te royaal waren voor de vluchtelingen’.

Sommige zaken worden ook niet uitgelegd of zijn ronduit onbegrijpelijk. Onder een foto
(p. 219) van breeduit lachende Duitse soldaten staat: ‘Duitse soldaten in Bergen kunnen
hun gedeserteerde landgenoten in het kamp wel wegkijken.’ (De onderschriften bij de fo-
to’s deden wel vaker de wenkbrauwen fronsen.) En de Rotterdamse politie was in 1914 voor-
stander van streng beleid, waarop De Roodt zegt: ‘Dat strengere optreden viel wel mee, maar
uiteindelijk vertrokken er in oktober en november toch zo’n 18.000 Belgen.’ Is dat veel? Is
dat weinig? Waarom ‘viel het wel mee’? Waardeoordelen probeert zij toch al nauwelijks te
vermijden, met als gevolg dat ‘de bedilzucht’ van Nederlandse gezagsdragers ‘beschamend’
wordt genoemd, voortkomend uit ‘bekrompen moralisme’. En als behoeftige of werkloze
Belgen zich tot spionagewerk laten overhalen spreekt zij tot twee maal toe over ‘verwerpelij-
ke activiteiten’. Een strengere redactie zou dit boek beslist beter hebben gemaakt.

Leo van Bergen

Jürgen Kocka, Industrial culture and bourgeois society. Business, labor and bureaucracy in mo-
dern Germany (New York / Oxford: Berghahn Books 1999) 325 pp. ISBN 1-57181-158-3

Voor de meeste lezers van dit tijdschrift behoeft de Duitse ‘maatschappijhistoricus’ Jür-
gen Kocka geen introductie. Gedurende de afgelopen dertig jaar heeft Kocka naam ge-
maakt met een veertig boektitels en een, naar mijn schatting, honderdtal artikelen. Koc-
ka bekleedde tal van posities in de academische wereld en ontving verschillende
wetenschappelijke onderscheidingen. Dertien artikelen uit de periode 1971-1997, eerder
in diverse tijdschriften en bundels verschenen, zijn nu in één boek bijeen gebracht. Een
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huldeblijk voor een zestigjarige? Hoewel de bundel zich laat lezen als een ‘Grande Para-
de’, is er (ook) een andere bedoeling.

De Duitse ‘Gesellschaftsgeschichte’, zo wordt door Volker Berghahn in de inleiding
op de bundel betoogd, is een integratieve geschiedschrijving. Zij brengt diverse levens-
terreinen in een historisch perspectief bij elkaar. Het werk van Kocka daarbinnen is pro-
grammatisch en levert een pleidooi voor een hernieuwd samengaan van verschillende
stromingen in het historisch bedrijf. En dat is noodzakelijk volgens Berghahn. Te veel
energie en talent worden verspild doordat onderzoekers op een eigen paradigmatisch ei-
landje blijven en geen kennis nemen van de activiteiten van de buren. Deze bundel moet
de dialoog bevorderen tussen de op structuren gerichte sociaal-economische geschied-
schrijving en de postmoderne cultuurhistorici. Kocka’s werk heeft in deze visie een hoge
actualiteitswaarde. De dertien artikelen in de bundel dienen die pretentie te onderbou-
wen en handreikingen voor de dialoog te doen.

In het jongste en laatste artikel van de bundel uit 1997 over het ontstaan van de ‘civil
society’ in Duitsland schetst Kocka en passant de ontwikkeling van de Duitse ‘Gesel-
lschaftsgeschichte’ van de jaren 1970 tot heden. Kocka opent met de vaststelling dat ‘Ge-
sellschaftsgeschichte’ nooit de dominante school in het Duitse historisch bedrijf is gewor-
den. Wel bleek deze school productief en invloedrijk. Dit verklaart hij uit de heterogene
paradigmatische oorsprong van de benadering en het voortdurende debat. Vanuit de ‘Ge-
sellschaftsgeschichte’ is telkens gezocht naar antwoorden op critici van allerlei snit. Uiter-
aard waren rond 1970 de eerste tegenstanders de invloedrijke politieke historici. Aan hen
besteedt Kocka weinig aandacht meer. Belangrijker zijn de opmerkingen over de ‘gender-
history’, de ‘Alltagsgeschichte’ en de ‘New cultural history’.  Ten aanzien van de gender-
historici  en de historici van het dagelijks leven merkt Kocka op dat veel van hun benade-
ringen in de ‘Gesellschaftsgeschichte’ zijn opgenomen en zo geholpen hebben deze te
completeren, maar dat er methodische verschillen zullen blijven en ze daarom aanvullend
zijn. Ook de nieuwe cultuurgeschiedenis heeft enig gelijk, zo stelt Kocka. Waar de Duitse
‘Gesellschaftsgeschichte’ omstreeks 1970 zelf een antwoord was op een geschiedschrijving
van louter politieke ideeën en intenties, nam zij teveel afstand tot de cultuur. Maar dat
komt volgens Kocka wel weer goed, waarbij hij verwijst naar Koselleck. Verder gaat Kocka
niet. Claims dat alle geschiedenis cultuurgeschiedenis is en het verleden slechts kenbaar
is als een vandaag gelezen tekst wijst Kocka af. De rest van zijn artikel is een interessante
schets van de verspreiding van burgerlijke waarden in de Duitse samenleving, waarbij ik
onwillekeurig moet denken aan het boek van Patrick Joyce, Democratic subjects uit 1994
waarin hetzelfde probleem voor de Engelse samenleving diepgaand wordt behandeld,
maar dat Kocka klaarblijkelijk niet kende toen hij dit essay schreef.

Kocka moet het niet hebben van geschiedtheoretisch gepalaver. Hij is een empirist die
mooie syntheses kan formuleren. Dat blijkt gelukkig uit de twaalf overige bijdragen in de
bundel en naar mijn smaak vooral die uit de jaren zeventig en tachtig. Nog altijd fasci-
nerend zijn de verhalen over de technologische veranderingen die van de Siemens werk-
plaats een fabriek maakten, de artikelen over de snel toenemende invloed van managers
in het Duitse bedrijfsleven, zijn analyses van de opkomst van de ‘witte-boordarbeiders’ en
de Duitse middenklasse en de beschrijving van de invloed van elektriciteit op de Duitse
samenleving. Deze essays blijven binnen de reikwijdte van de door hem gebezigde Web-
eriaanse structuralistische en soms wat neomarxistische benaderingen. Opmerkelijk is
dat Kocka geen stukken heeft laten opnemen waarin hij resultaten van zijn internationaal
vergelijkend onderzoek presenteert.

Kocka richt zich in de meeste artikelen op grote vragen, die hij onderzoekt binnen klei-
ne cases. Daar ligt zijn kracht, zoals zichtbaar is in een essay uit 1980 over sociale mobiliteit
en loonafhankelijkheid in Bielefeld en twee nabij gelegen dorpjes. Hier toont hij niet al-
leen de creatieve wijze waarop hij vanuit zijn structuralistische en neomarxistische achter-
grond modern mobiliteitsonderzoek bedrijft, hij reflecteert ook nuttig op het begrip ‘wor-
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king class’. Bij een aantal andere verhalen realiseert de lezer zich nogmaals dat de econo-
mische en sociale geschiedenis de laatste tien tot vijftien jaar danig is veranderd door de
vruchtbare opname van neoklassieke vraagstellingen en methoden en de nieuwe benade-
ringen uit de vrouwengeschiedenis en antropologie. Ik denk niet dat Kocka zich als een be-
langrijke bruggenbouwer tussen de verschillende nieuwe stromingen zal ontpoppen, maar
dat maakt deze bundel, die uitgerust is met een nuttige index, niet minder waardevol.

Maarten Duijvendak

Luuc Kooijmans, Liefde in opdracht. Het hofleven van Willem Frederik van Nassau (Amster-
dam: Bert Bakker 2000) 332 pp. ISBN 90-351-2201-1.

Willem Frederik van Nassau is een soort Van Speyk van de zeventiende eeuw. Maar ter-
wijl de tot marine-officier opgeklommen Amsterdamse weesjongen door zijn schip op te
blazen het bracht tot nationale held, werd de Friese stadhouder eerder een nationale
schlemiel, nadat hij zich tijdens het schoonmaken van een pistool door het hoofd had ge-
schoten. Deels is dit boek te zien als een rehabilitatie van deze voorvader van het huidi-
ge koningshuis. In de negentiende eeuw had het beeld een vaste vorm aangenomen: een
wat domme stadhouder, die de kwade genius was van zijn neef, de jonge Hollandse stad-
houder Willem II. Hij was het ‘doldriftige brein’ (Fruin) achter diens staatsgreep en de
aanslag op Amsterdam in 1651. Tijdens het stadhouderloze tijdperk dat kort daarop volg-
de, was hij geen partij voor de veel intelligenter Johan de Witt. Dat beeld is sinds kort ver-
vangen door een meer genuanceerdere visie.

Willem Frederik werd in 1640 stadhouder van Friesland, na het overlijden van zijn ou-
dere broer. Ook hij had een militaire opleiding gekregen in het Staatse leger, onder
stadhouder Frederik Hendrik. Binnen de gecompliceerde Friese politiek wist hij, zo
wordt nu door historici als H. Spanninga ingezien, handig te opereren. In 1650 werd Wil-
lem Frederik bovendien tot stadhouder van Groningen en Drenthe benoemd. Het poli-
tieke en het persoonlijke leven liepen in de zeventiende eeuw door elkaar, zeker voor po-
litieke kopstukken als de Friese stadhouder. Reeds op jonge leeftijd was het sluiten van
een gunstig huwelijk hem tot doel gesteld. De voorkeur ging uit naar de oudste dochter
van stadhouder Frederik Hendrik. Dat bleek te hoog gegrepen, maar na lang manoeu-
vreren en veelvuldige verblijven aan het prinselijk hof in Den Haag verwierf de Friese
stadhouder de hand van Frederik Hendriks tweede dochter. In 1652 trouwde hij met Al-
berta Agnes, waarmee hij een brug had gebouwd naar met de veel belangrijker tak van
de familie, de prinsen van Oranje.

De titel van dit boek verwijst naar de moeizame totstandkoming van dit politieke hu-
welijk. Dankzij de dagboeken van Willem Frederik over de periode 1643-1653 is zowel
diens politieke als diens persoonlijke leven tot in details gedocumenteerd. De dagboeken
werpen licht op de wijze waarop Willem Fredrik zich aan het Haagse hof bewoog, zijn om-
gang met Friese edelen, maar ook op zijn relaties met Haagse hofdames en Friese juffers,
en de doorgaans matige verhouding met zijn echtgenote. Inclusief geheime briefwisse-
lingen en dergelijke laat zich Kooijmans boek lezen als een Hollandse soap uit de Gou-
den Eeuw, heel amusant, maar niet vreselijk dramatisch. Dat laatste komt ook door de
persoonlijkheid van de Friese stadhouder. Een paragraaf uit het boek heeft als titel ‘Lust,
angst en berouw’, en dat geeft in een notendop de dynamiek van het leven van Willem
Frederik en diens dagboek weer. Net als het spannend wordt, krijgt hij last van spijt over
zijn zondige neigingen. Nu is die verscheurdheid op zich zelf weer interessant, maar deze
doet eerder denken aan een Hollandse burgermentaliteit dan aan de vorstelijke
ruimdenkendheid, die tot in de achttiende eeuw geassocieerd werd met personen met
zijn afkomst en positie. Men vraagt zich af hoe de dagboeken van bijvoorbeeld prins Mau-
rits eruit zouden hebben gezien, vermoedelijk heel anders.
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Het boek is goed geschreven en een genot om te lezen. Het sluit aan bij Kooijmans’
drie jaar eerder verschenen Vriendschap en de kunst van het overleven in de zeventiende en acht-
tiende eeuw (besproken in Tijdschrift voor sociale geschiedenis 23 (1997) 523-525). Vrien-
dschap, zo werd daarin uitgelegd, was in de zeventiende eeuw vooral een kwestie van cal-
culatie, het uitwisselen van giften en diensten. Het bijhouden van een balans van
dergelijke uitgaven en inkomsten was een van de functies die een dagboek toen had. Dat
is duidelijk herkenbaar in het dagboek van Willem Frederik, dat in de eerste plaats dien-
de als hulpmiddel in de dagelijkse strijd om het bestaan; als een boekhouding van kre-
diet en verplichtingen. Daarnaast diende het dagboek als een balans van deugden en
zonden, dus ter bevordering van de morele discipline, met een sterk religieuze inslag, zo
concludeert Kooijmans (p. 42). Zelf schreef Willem Frederik dat zijn dagboek diende ‘tot
memorie van hetgene dat mij nootsaekelijck te doen staet geduirende mijn leven’.

Op dergelijke aspecten van het dagboek, verreweg de voornaamste bron van Kooijmans,
had dieper ingegaan kunnen worden. Het schrijven van dagboeken was een traditie aan
verschillende Duitse hoven (thans onderzocht door Helga Meise), ook stadhouder Willem
II schreef dagboeken – al dragen die in zijn geval niet bij tot een betere reputatie. De dag-
boeken van Willem Frederik zijn in 1995 uitgegeven door Jaap Visser. Kooijmans merkt aan
het slot van zijn boek terloops op dat Visser het dagboek ‘uit stof had getrokken’ heeft. In
feite had zonder Vissers teksteditie van ruim 800 bladzijden dit boek niet geschreven kun-
nen worden. Aan de andere kant is het mooi wanneer een tekstuitgave leidt tot een goed
boek. De meeste sociaal-historici zullen wat minder gecharmeerd zijn van het resultaat,
doordat theoretische perspectieven ontbreken. Er is alleen een obligate verwijzing naar het
werk van Norbert Elias, die in zijn befaamde studie Der hoefische Gesellschaft ook gebruik
heeft gemaakt van een egodocument, de memoires van de hertog van Saint-Simon. Het is
jammer dat Liefde in opdracht geen verdieping van het eerdere werk van de schrijver biedt.

Rudolf Dekker

B.J.P. van Bavel, Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het
westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 – ca. 1570 [Werken Gelre 52] (Hil-
versum: Verloren 1999) 720 pp. ISBN 90-6550-045-6.

De laatmiddeleeuwse agrarische geschiedenis is verrijkt met een monumentale studie over
het westelijk deel van het Gelderse rivierengebied. Het hier besproken boek is een bijdra-
ge aan het Brenner-debat over de achtergrond van de sterk uiteenlopende ontwikkelingen
in verschillende delen van het Europese platteland. Hierbij worden veelal Engeland, met
schaalvergroting, commercialisering en specialisatie, en Frankrijk, met versnippering, in-
tensivering en stagnatie, tegenover elkaar geplaatst. Deze thematiek sluit nauw aan bij het
debat over de transitie van het Europese platteland van feodalisme naar kapitalisme. Was
die transformatie te verklaren vanuit het Malthusiaanse plafond waar de bevolkingsgroei
met ijzeren regelmaat op stuk liep, of waren verschillen in de bezitsverhoudingen en de ver-
deling van het agrarisch overschot een betere verklaring voor het uiteengroeien?

Deze grote vragen worden minutieus getoetst voor een kleine regio, deel van het Gel-
ders rivierengebied, volgens contemporaine fiscale bronnen ruim 21.000 hectare groot.
Zelfs op dit bescheiden oppervlak zijn verdere verdelingen gemaakt en bleken er zeer uit-
eenlopende verhoudingen te bestaan. De auteur stelt dat het Brenner-debat op ijle hoog-
te in de lucht blijft hangen zolang er vergelijkingen gemaakt worden tussen twintigste-
eeuwse nationale grootheden. Niet alleen geldt dat ook binnen Engeland of Frankrijk
grote regionale verschillen bestonden, met als gevolg dat de ‘nationale gemiddelden’ el-
kaar nauwelijks ontliepen. Lastiger is dat de geopperde hypothesen niet te toetsen zijn
op nationaal niveau, omdat de basisgegevens op regionaal of lokaal niveau vrijwel niet be-
werkt zijn. De auteur toog daarom op regionaal niveau aan het werk en herkende de ide-
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aaltypische verhoudingen van Engeland en Frankrijk op luttele kilometers van elkaar op
de Gelderse stroomruggen en komgronden.

Bijna tweederde van het boek bestaat uit een mooi uitgewerkte reconstructie en ver-
klaring van de bezitsverhoudingen, waarbij met name wordt uitgesplitst binnen de groep
van de ‘heren’, die zeker geen homogeen blok vormden. Het ankerpunt vormt de pe-
riode 1525-1550, het tijdvak van de Bourgondische centralisatie die een relatief grote
bronnenrijkdom heeft opgeleverd. Voor de meeste grondbezitters gaat het om een goed
beredeneerde schatting van het eigen bezit. Er is uiteindelijk slechts een beperkte groep,
de grootste landbezitters, van wie het bezit volledig bekend is en bij wie ook de herkomst
van dat bezit goed te volgen valt. Een momentopname is immers niet voldoende om een
transformatie te beschrijven, daarvoor zijn liefst doorlopende tijdreeksen of anders op
regelmatige afstand geplaatste dwarsdoorsneden nodig.

De eerste uitkomst van deze reconstructie is dat er zich weliswaar verschuivingen tus-
sen de onderlinge verhoudingen van de diverse soorten ‘heren’ voordeden, maar dat de
bezitsverhouding tussen heren en boeren eigenlijk al vanaf 1300 niet meer veranderd
was. Deze conclusie verleidt de auteur tot een uitvoerige en fascinerende uitstap naar de
ontginningsfasen van de verschillende delen uit het onderzoeksgebied, waar in de volle
middeleeuwen omvangrijk koningsgoed gelegen was dat eeuwenlang in klassieke hoven
georganiseerd was. Overweldigend grootgrondbezit blijkt nog in 1550 te bestaan in die
dorpen die hun wortels in de Merovingische periode hadden; de sterke vertegenwoordi-
ging van middelgrote ‘schildboortigen’ in andere dorpen zou samenhangen met de Ka-
rolingische ontginningen; een overwicht van het kleine, eigengeërfde boerengrondbezit
was te vinden tijdens de laatste ontginningsgolven van de dertiende eeuw.

Een verklaring voor de transformatie van het onderzoeksgebied moet nu gezocht wor-
den in de tweede pijler van de hypothese, de surplusextractie. De voornaamste wijze
waarop het agrarisch overschot werd afgeroomd was de termijnpacht. Dit onderwerp
neemt in vergelijking met het voorgaande in kwantitatief opzicht een bescheiden plaats
in, niet meer dan ruim een zesde deel van het hele boek. Het is duidelijk dat de auteur,
en hij verwijst hier zelf expliciet naar, sterk voortbouwt op de bevindingen in zijn disser-
tatie over de goederenverwerving en het goederenbeheer van de abdij Mariënweerd. Met
een bezit rond 1520 van ruim 1.700 hectare in het onderzoeksgebied was deze oude ab-
dij met afstand de grootste landeigenaar en verpachter in de streek. Hoewel deze gege-
vens zijn aangevuld met die over enkele andere grote verpachters, lijken de mogelijkhe-
den om meer over de verpachting te zeggen tamelijk beperkt te zijn.

Voor de conclusie is de informatie over de verpachting van essentiële betekenis. De
voorwaarden voor het ontstaan van grote pachtbedrijven waren aanwezig door de wijze
waarop de pacht was ingericht. Bovendien bleek de loon-prijs-schaar tussen 1440 en 1580
vrijwel steeds ten voordele van de grotere bedrijven te werken. Dit tezamen zorgde ervoor
dat in grote delen van het gebied pachtbedrijven van tientallen hectaren omvang ont-
stonden, terwijl in gebieden waar boeren vooral eigen grondbezit  hadden de bedrijfs-
omvang veel kleiner was en steeds verder inkromp. De gevolgen waren verstrekkend,
want op de grote pachtboerderijen werd de landbouw, met behulp van loonarbeiders,
kapitaalintensief en arbeidsextensief beoefend. Er moeten grote sociale spanningen zijn
ontstaan tussen de steeds meer in de verdrukking komende groep van kleine, zelfstandi-
ge boeren enerzijds en de uit hun midden opgeklommen nieuwe tussenklasse van mach-
tige pachtboeren. De werkgelegenheid viel terug door arbeidsextensieve exploitatie, ve-
len vervielen tot armoede en moesten hun land verlaten. De paradox ontstond dat juist
op de beste landbouwgronden, die het vroegst ontgonnen waren, de meest extensieve
landbouw met relatief geringe opbrengsten en lage bevolkingscijfers voorkwamen.

In het algemeen kan men constateren dat de auteur bewonderenswaardig systematisch te
werk is gegaan. Bij alle uitkomsten die hij waarneemt noemt hij de verschillende hypothe-
sen die hierover zijn geformuleerd, maakt hij een zeer grondige afweging of de verklarende
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factoren werkelijk in het onderzoeksgebied actief waren en bepaalt hij tenslotte of deze ook
werkelijk het onderscheid uitmaakten met die gebieden waar zich andere uitkomsten voor-
deden. Een mooi voorbeeld is zijn omgang met de zeer hoge pachtprijzen (en waarschijn-
lijk intensieve landbouw) in een straal van 400 tot 800 meter rond de steden in het gebied.
Voor de hand ligt een vergelijking met het model van Von Thünen, waarin de transport-
kosten bepalen dat de tuinbouw en intensieve landbouw dicht rond de stedelijke centra lig-
gen. De schaal van dit model is echter veel groter en de transportkosten houden geen stand
als verklaring voor het feit dat de ring van hoge pachtprijzen al na één kilometer vrij abrupt
afbreekt. Van Bavel laat vervolgens zien dat in de betreffende stadjes een grote bevolkings-
groep woonde die nog geheel of gedeeltelijk van de landbouw afhankelijk was. Grond die
men dagelijks moest bewerken kon beter niet op een afstand van meer dan één kilometer
lopen liggen. Dit gegeven, in combinatie met de bevolkingsconcentratie in de steden, ver-
oorzaakte de grote vraag naar bouwland net buiten de stadsmuren, wat de prijzen opdreef
en alleen zeer arbeidsintensieve teelten lonend maakte (p. 521-524).

Soms krijgt men echter de indruk dat de auteur wat al te ver binnen een ingeslagen rich-
ting redeneert en daarbij de ontwikkelingen overdrijft. Die indruk ontstaat bij mij vooral als
het gaat om de gevolgen van de toenemende omvang van de pachtbedrijven, namelijk de
daaraan gepaarde extensivering van de landbouw en de ondergang van veel kleine bedrijven.
De vraag is of er, bij alle continuïteit die de auteur in de bezitsverhoudingen wist aan te tonen
vanaf de vroegste ontginningen tot in de zestiende eeuw, ook in de exploitatie niet meer con-
tinuïteit bestond dan hij laat zien. Zo zijn er weliswaar tal van aanwijzingen die wijzen op een
tendens tot extensivering van de landbouw in de onderzochte periode. Maar de grote der-
tiende-eeuwse domeinen in dit gebied zullen toch ook geen schoolvoorbeelden van arbeids-
intensieve landbouw geweest zijn? Integendeel, men mag aannemen dat het uitgangspunt al
behoorlijk arbeidsextensief geweest is. Continuïteit is zeker te veronderstellen voor het om-
vangrijke bedrijf dat de abdij Mariënweerd zelf in de directe nabijheid van het klooster ex-
ploiteerde. Intensievere landbouw was binnen de oude hoven wellicht te vinden op die grond
waar de horigen sterke bezitsrechten hadden. Gezien het feit dat de grond na 1300 slechts
voor een klein deel in het bezit van boeren was, en Van Bavel hierin een sterke continuïteit
vermoedt, moet intensieve landbouw hier altijd van beperkte betekenis geweest zijn.

Een ander voorbeeld van overdrijving: op een tweetal plaatsen voert de auteur met een
zekere stelligheid aan dat zich rond 1550 een groep van ongeveer negentig ‘superpach-
ters’ gevormd had, de coqs du village, die elk een bedrijf van 35 tot 70 hectare beheersten.
Op p. 584 heet het nog dat zij gezamenlijk een derde deel van de pachtgrond van de gro-
tere verpachters in de regio in handen hadden; op p. 662 is het al kortweg een derde deel
van het totale pachtareaal. Dit lijkt een detail, maar het is illustratief voor hoe een uit-
spraak al bij de auteur zelf een eigen leven gaat leiden, met weglating van bijstellingen.
Want het verschil is wel degelijk groot. Hoewel het nergens met zoveel woorden wordt ge-
zegd, blijkt dat ruim de helft van het totale pachtareaal werd verpacht door heren en in-
stellingen die meer dan vijftig hectare konden aanbieden (waarbij nog niet is gezegd dat
dit aaneengesloten oppervlakten waren). De andere helft was echter versnipperd over
honderden eigenaren. Hiertoe behoorden vele tientallen pastorieën, vicarieën, kerkfa-
brieken, schildboortigen met klein bezit, stedelijke burgers, gasthuizen en jonge kloos-
ters. Elk voor zich waren zij geen ‘grootgrondbezitter’, gezamenlijk bezaten zij bijna de
helft van het pachtland. Een derde deel van alle pachtgrond is dus twee keer zoveel als
een derde van de pachtgrond van de grote verpachters, een niet te verwaarlozen verschil.

Meer in het algemeen wordt het aantal van de negentig grootste pachters helemaal
niet beredeneerd of aantoonbaar ontleend aan de bronnen. Het is een schatting die al-
leen tot stand kan zijn gekomen door extrapolatie van de gegevens over de grootste pach-
ters van Mariënweerd en de heer van Culemborg. Het is de vraag of je de gegevens van
de grootste verpachters zo zonder meer kunt uitbreiden naar alle verpachters, de groep
van heren die blijkens de bezitsverhoudingen helemaal niet homogeen was. Uit Van Ba-
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vels eerdere studie over de abdij Mariënweerd bleek dat de grootste pachters rond 1580
elk min of meer de voormalige abdijhoeven of  uithoven van de abdij als kern van hun
bedrijf gekozen hadden, waarschijnlijk niet geheel toevallig. Een dergelijk uitgangspunt
zal niet meer overal aanwezig geweest zijn. Het is de vraag of deze grote pachters, die
door de studie naar Mariënweerd in beeld waren gekomen, nu niet in veel te sterke mate
op het hele gebied geprojecteerd zijn. Dit zijn enkele kanttekeningen, die echter eerder
een vermoeden van overdrijving dan de verwerping van de conclusies inhouden.

Al met al is dit een indrukwekkend boek. De gedachte dat over de laat-middeleeuwse
economie geen kwantitatieve geschiedschrijving mogelijk zou zijn wordt hier grondig ont-
kracht. Er wordt op voorbeeldige wijze een detailonderzoek aan een groot, internationaal
debat vastgeknoopt. Daarbij worden steeds overvloedig vergelijkingen gemaakt, tussen de
mini-regio’s in het onderzoeksgebied, met naburige regio’s en met andere landen. Alle hy-
pothesen worden uitvoerig getoetst en vervolgens met goede argumenten weer bijgesteld.
Daarmee is dit regionale geschiedenis op zijn best en kan het internationale debat met
meer verdieping gevoerd worden. Engeland en Frankrijk blijken in Gelderland te liggen,
nu moet nog blijken dat deze ideaaltypen ook daarbuiten van betekenis zijn.

Johan Kamermans

Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt m.m.v. Eveline Koolhaas-Grosfeld, 1800. Blauwdrukken
voor een samenleving [Nederlandse cultuur in Europese context dl. 2] (Den Haag: Sdu uit-
gevers 2001) 616pp. ISBN 90-12-08562-4 

Dit boek is een van de studies waarin de resultaten worden gepresenteerd van het NWO-pro-
ject “De Nederlandse cultuur in Europese context”. Dit langlopende project heeft al diver-
se deel-studies en dissertaties opgeleverd rond een viertal ‘ijkpunten’ in de Nederlandse ge-
schiedenis. Het project wordt afgerond met overzichtswerken voor elk ijkpunt. De werken
waarin de jaren 1650, 1900 en 1950, centraal staan, zijn reeds verschenen. Joost Kloek en Wij-
nand Mijnhardt sluiten de reeks af met het meest spectaculaire jaartal: 1800. Dat jaar valt im-
mers midden in de Bataafs-Franse periode, die een aaneenschakeling was van revoluties,
staatsgrepen en andere belangrijke politieke ontwikkelingen, zoals de eerste verkiezingen
met algemeen mannenkiesrecht, de vestiging van de eenheidstaat en de scheiding van kerk
en staat. Dit boek gaat echter over een minder stormachtig aspect van het tijdperk, de cul-
tuur. De jaren rond 1800 hebben in Nederland nauwelijks memorabele romans, schilderij-
en en muziekwerken opgeleverd. Wel werden er heftige discussies gevoerd en zijn er bevlo-
gen plannen gemaakt. Daaraan ontleent het boek de ondertitel: blauwdrukken voor een
samenleving. Wat betreft de Europese context is de grondtoon somber. Nadat het land poli-
tiek en economisch reeds door de omringende landen was overvleugeld, werd in deze de-
cennia ook de Nederlandse cultuur gemarginaliseerd. Hoe kwam dat?

De Republiek der Verenigde Nederlanden maakte in de achttiende eeuw aanvankelijk
een ontwikkeling door die vergelijkbaar was met en aansloot bij die in andere landen.
Ook hier ontstond, schrijven Kloek en Mijnhardt, een nieuwe communicatie-cultuur met
een grote rol voor nieuwe media, vooral kranten en tijdschriften. Er werden ge-
nootschappen opgericht om maatschappelijke vraagstukken te bespreken, wat het pu-
blieke debat stimuleerde. Deze thema’s komen aan de orde in het eerste deel van het
boek. Hoewel steeds meer Nederlanders via het gedrukte woord aan de nationale com-
municatie-gemeenschap  deelnamen, was er van een ‘leesrevolutie’, die in andere landen
zou hebben plaatsgevonden, geen sprake. Koffiehuizen waren er wel, maar ze werden
geen brandpunten van publieke discussie, zoals in Engeland en Duitsland. Deels is dit het
gevolg van de aloude wet van de remmende voorsprong. Door de relatief grote tolerantie
en betrekkelijk grote sociale gelijkheid werd het publieke debat dienaangaande minder
gestimuleerd dan in bijvoorbeeld Frankrijk. De ontwikkeling van de pers werd geremd
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door het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming. Aanzetten daartoe waren er
wel. Ter illustratie wordt de zaak van de journalist Jacob Voegen van Engelen weergege-
ven. Deze beroepsschrijver was door zijn uitgever bestolen van een door hem bedacht
concept voor een nieuw tijdschrift. Pas later werd het begrip geestelijk eigendom gebo-
ren. De belangrijkste rem was de kleinschaligheid van Nederland. De nieuwe cultuur was
nationaal en haar medium was de volkstaal. Het draagvlak voor bijvoorbeeld tijdschriften
was daarmee veel kleiner dan in andere landen en taalgebieden.

In het tweede deel van het boek wordt ingegaan op inhoudelijke veranderingen. Be-
grippen als burger en vaderland kregen rond 1800 een nieuwe inhoud, evenals het woord
nationaal, dat eerst in oppositie stond tot regionaal, maar later vooral werd gebruikt als
het tegendeel van internationaal. In plaats van een juridisch burgerschap kwam een mo-
reel burgerschap. In de nieuwe burger-ideologie stond het huisgezin centraal en werden
religieuze en seculiere deugden en voorgeschriften samengesmeed. De voornaamste
boodschap was zelfcontrole. Menselijke emoties werden meer dan voorheen op waarde
geschat, mits ze beheerst werden door het verstand, en mits de juiste gevoelens geculti-
veerd werden, met name gevoelens als medelijden en mensenliefde. Discussies en plan-
nen op gebied van onderwijs en gezondheidszorg worden uitvoerig besproken. Bij het
Nederlandse nationalisme, zoals zich dat in het begin van de negentiende eeuw ontwikkel-
de, was ‘s lands schaal weer doorslaggevend. De nadruk kwam te liggen op de typisch
Nederlandse eenvoud, waarbij politici, schrijvers en schilders graag teruggrepen op de
Gouden Eeuw. Ook de Nederlandse vrouw, aan wie in dit gedeelte een hoofdstuk is gewijd,
was slachtoffer van deze kleinschaligheid. Omdat er zo weinig lezeressen waren, kwamen
vrouwentijdschriften hier pas van de grond bij het in zicht komen van (het ijkpunt) 1900.

In het derde deel van het boek wordt nagegaan wat de Nederlandse cultuur rond 1800
daadwerkelijk heeft opgeleverd. In de eerste plaats is dat de totstandkoming van een stan-
daardtaal en een uniforme spelling. Schrijvers als Feith en Bilderdijk passeren de revue,
waarbij erop gewezen wordt dat hun producten moesten concurreren met vertaalde wer-
ken, die het land overspoelden. Schilders moesten dat ook, en in Nederland werd de En-
gelsman C.H. Hodges de meest geliefde portretschilder. Belangrijk zijn ook hier initia-
tieven op nationaal niveau, met name de oprichting van het Koninklijk Museum. Wat
toneel en muziek betreft verschilde de situatie in Nederlandse steden vermoedelijk wei-
nig van die in vergelijkbare plaatsen in andere landen.

Ondanks een incidentele misser – de Orangist Elie Luzac en de Patriot Johan Luzac wor-
den verward – verdient de manier waarop het jaar 1800 op de historische kaart van Neder-
land is gezet alle lof. Het moet geen gemakkelijke taak zijn geweest. Er zijn talloze boeken
over de Nederlandse geschiedenis verschenen (in het afgelopen jaar alleen al meer dan
25), waarin het jaar 1800 het beginpunt of eindpunt is, maar zelf buiten de boot valt. De
invulling van dit ijkjaar is helaas nogal behoudend, want alleen de hogere cultuur wordt be-
sproken. Bovendien wordt deze vooral behandeld aan de hand van de discussies die erover
gevoerd werden. Het boek gaat meer over ideeën dan over mensen en hun ervaringen.

Kloek en Mijnhardt nemen helaas bewust afstand van eerdere auteurs over het tijd-
perk, zoals Colenbrander, Geyl en De Wit. In 1800 wordt weinig aandacht aan de poli-
tieke geschiedenis gegeven, en met de politiek lijkt ook het vuur uit deze periode ver-
dwenen te zijn. De jaren rond 1800 vormen van oudsher een episode uit de vaderlandse
geschiedenis die felle debatten heeft opgeroepen. Maar net als in de discussie rond de
Tweede Wereldoorlog heeft hier de vergrijzing toegeslagen. Nederland was en bleef be-
paald door ‘de cultuur van het compromis’, om een van de paragraaftitels aan te halen,
alweer mede als gevolg van ‘s lands klein-schaligheid. De vaderlandse geschiedenis lijkt
in de recente geschiedschrijving te worden gereduceerd tot een eeuwenlange aanloop
tot het huidige poldermodel. In dit vlakke polderlandschap is geen plaats meer voor hel-
den en schurken, en die ontbreken dus in dit verhaal. Gelukkig komt er helemaal aan het
eind van het boek toch nog een boosdoener te voorschijn. Het is niemand minder dan
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koning Willem I. Kloek en Mijnhardt zien hem als degene die alle mooie blauwdrukken
van rond 1800 om zeep heeft geholpen. Daarmee werd Nederland nog eens enkele de-
cennia op achterstand gezet ten aanzien van de omringende Europese context.

Eveline Koolhaas-Grosfeld, die ook verantwoordelijk was voor de fraaie illustraties,
heeft onder de curieuze titel ‘Reportages’ tussen de bladzijden 319 en 417 als het ware
een eigen boek geschreven, zo blijkt uit het colofon. Zij belicht een aantal interessante
thema’s. Ze laat zien dat landkaarten niet alleen de eenwording van het land weerspie-
gelden, maar dat cartografie een politiek instrument was geworden. Ook bespreekt ze
hoe de verhouding tussen natuur en cultuur in deze periode veranderde met onder meer
als uitkomst de Engelse landschapstuin en het publieke volkspark. Aan de hand van on-
der meer de tekeningen die de Amsterdammer Jacob de Vos dagelijks van zijn kinderen
maakte, laat ze zien hoe kindbeeld en opvoedingspraktijk veranderden.

1800 is een mooi boek, maar helaas heeft het een fundamenteel gebrek: Kloek en
Mijnhardt hebben nagelaten hun teksten te annoteren, afgezien van verwijzingen naar
contemporaine citaten. De literatuur waarop het boek gebaseerd is, wordt alleen vermeld
in boekenlijstjes per hoofdstuk. Deze lijstjes zijn niet beredeneerd en niet altijd volledig.
Wie bijvoorbeeld meer zou willen weten over de hierboven vermelde kwestie rond Jacob
Voegen van Engelen zal in het bijbehorende literatuurlijstje tevergeefs zoeken naar het
proefschrift waarin de affaire besproken is.

Behalve feitelijke informatie is ook het gedachtegoed van tal van auteurs zonder ver-
wijzing overgenomen. Daarmee plaatsen de auteurs hun boek buiten de wetenschappe-
lijke discussie. Bij nadere beschouwing is het boek niet alleen een eigen synthese, maar
evenzeer een presentatie van resultaten en conclusies van andere onderzoekers. Een
hoeksteen van het boek is bijvoorbeeld de stelling dat de cultuur rond 1800 bepaald werd
door de kleinschaligheid van Nederland, een factor die in een tijd van opkomend natio-
nalisme steeds belangrijker werd. Keer op keer duikt deze redenering op, vaak zelfs in
paragraaftitels, zoals ‘De schaal van Nederland’ (p. 124-127), ‘De lof der kleine natie’ (p.
236-241) en ‘Een kleine natie met grote buren’ (p. 525-529). Nergens wordt vermeld dat
deze vernieuwende benadering kort geleden door de neerlandicus Gert-Jan Johannes is
gelanceerd in zijn boek De lof der aalbessen (1997) en diens eerdere studie over tijdschrif-
ten rond 1800. Vergelijk bijvoorbeeld de passage in dit boek op bladzijde 240 met wat Jo-
hannes schrijft in De lof der aalbessen op bladzijde 91-92. Soms worden zelfs letterlijk de
bewoordingen van Johannes overgenomen, zoals op bladzijde 584 (Johannes, De lof der
aalbessen, 12). Het feit dat beide boeken geschreven zijn binnen het kader van het ijk-
punten-project is geen verzachtende omstandigheid, integendeel.

Terwijl de boeken van Johannes tenminste nog traceerbaar zijn in de boeklijstjes, wer-
den er ook ideeën en informatie overgenomen en hele passages van auteurs geparafra-
seerd zonder dat hun naam zelfs maar ergens wordt genoemd. Wat op bladzijden 191 en
192 staat over het beeld van katholieken in spectatoriale geschriften – anti-katholicisme in
een verlicht jasje – is overduidelijk gebaseerd op een niet genoemd artikel dat Edwina Ha-
gen in 1998 publiceerde in De achttiende eeuw. Er zijn meer voorbeelden te vinden van au-
teurs van wie dikwijls niet alleen gegevens zijn overgenomen, maar ook hun conclusies,
bewoordingen en betoogstructuur. Willem Frijhoff, zelf auteur van een deel in de ijkpun-
ten-reeks, heeft onlangs krachtig geprotesteerd tegen de wijze waarop A. van der Woude
en J. de Vries in Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei zich het
werk van collega’s toeeigenden zonder hen te noemen. Hij deed dat in een bespreking
van de mede door Van der Woude en De Vries geredigeerde bundel Aards geluk, die even-
eens zonder voetnoten werd uitgegeven vreesde hij dat dit een trend wordt (Bijdragen en
mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 113 (1998) 528-529). Die trend kan ho-
pelijk nog worden gekeerd wanneer het hier besproken boek de herdruk krijgt die het ver-
dient, maar dan met verwijzingen volgens wetenschappelijke en morele normen. Anders
gaat de geschiedschrijving weer terug naar de tijd van voor het ijkpunt 1800.

Rudolf Dekker
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