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Ruth Oldenziel, Making technology masculine. Men, women and modern machines in America,
1870-1945 (Amsterdam: Amsterdam University Press 1999) 271 pp.

Bij de begrippen techniek en technologie denken de meeste mensen het eerst aan ma-
chines, fabrieken en ingewikkelde apparaten zoals computers en satellieten. Het is gro-
tendeels een wereld van mannen – van fabrieksarbeiders en ingenieurs, van elektrische
boren, harde helmen, witte jassen en reageerbuizen. Vrouwen die deze wereld betreden
vallen onmiddellijk op: wat doet zij op die steiger met die gele helm op? Bij even verder
nadenken beseffen we wel dat techniek een veel bredere, en niet uitsluitend masculiene,
betekenis heeft: er bestaan technieken van het tennis, het schilderen, het lesgeven, het
koken, enzovoort. Met technologie ligt het anders: dat begrip is veel meer verbonden met
het door mannen gedomineerde terrein van de high tech (hoewel het oorspronkelijk ‘leer
omtrent de technieken’ betekende). In de Angelsaksische wereld, waar technique staat
voor vaardigheid en technics nauwelijks gebruikt wordt, is technology het algemeen ge-
bruikte woord voor wat wij aanduiden met zowel techniek als technologie; en het is een
woord dat vooral mannelijke associaties oproept.

In haar proefschrift laat Ruth Oldenziel zien dat deze connotatie betrekkelijk recent
is. In de negentiende eeuw gebruikten Amerikanen begrippen als ‘useful arts’ en ‘in-
ventive genius’ voor wat we nu techniek / technologie noemen. Deze begrippen omvat-
ten uitdrukkelijk ook technieken die door vrouwen en niet-westerse volken gebezigd wer-
den, zoals pottenbakken, manden vlechten en textielbewerking. In deze betekenis werd
het woord gebruikt in het invloedrijke boek van de antropoloog Lewis Morgan, Ancient
society, dat in 1877 verscheen. Morgan beschouwde de technische ontwikkeling als de
kern van het beschavingsproces. Maar toen dat boek verscheen was de betekenis van ver-
schillende typen techniek reeds omstreden. Dat bleek bijvoorbeeld op de wereldten-
toonstelling van 1876 in Philadelphia, waar grote stoommachines de show stalen. De
vrouwenbeweging zorgde voor een apart paviljoen, waar met succes aandacht werd ge-
vraagd voor de bijdragen van vrouwen aan de technische vooruitgang. Maar rond 1900
golden alleen geoctrooieerde uitvindingen nog als nieuwe technieken, waardoor de in-
ventiviteit van het alledaagse leven, met name die van werklieden en vrouwen, buiten
beeld raakten. ‘Vooruitgang’ was voortaan een zaak van mannen. De invloedrijke eco-
noom Thorstein Veblen gaf deze ontwikkeling een theoretische legitimering. Hij be-
schouwde de industrie als de kern van de moderne maatschappij en ingenieurs als de
meest deskundige leiders van die maatschappij, in tegenstelling tot politici en financiers.
‘Technologie’, de kennis van industriële productieprocessen, werd een kernbegrip, en
dit was een bij uitstek mannelijk terrein: dat van de ingenieurs. De grote tentoonstellin-

Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, achtentwintigste jaargang, 2002 nummer 1



gen van 1933 en 1939 bevestigden dit beeld: in de nieuwe industriële wereld waren man-
nen de uitvinders en makers van nieuwe producten; vrouwen en arbeiders kregen de rol
van dankbare consumenten toebedeeld.

Ondanks het hoge prestige van ‘technologie’ kregen Amerikaanse ingenieurs in deze
periode een groot status-probleem. Ingenieurs gaven leiding bij technische werkzaam-
heden. De meesten verwierven hun kennis en vaardigheden in de praktijk en ook de aan
hogere technische scholen opgeleide ingenieurs moesten zich op de werkplaats bewij-
zen, in dagelijks contact met werklieden. Sommigen klommen op tot hoge posities, maar
de meesten, ook degenen met een hogere opleiding achter de rug, bleven hangen in la-
gere baantjes – op de tekenkamer of op de bouwplaats. Dat de titel niet beschermd was,
werd vooral een probleem aan het eind van de negentiende eeuw, toen het aantal inge-
nieurs sterk toenam en de lonen navenant afnamen. In grote bedrijven bestond een ster-
ke arbeidsdeling en werden ingenieurs beschouwd als gewone werknemers. Geschoolde
arbeiders verdienden vaak meer dan een afgestudeerde ingenieur op een tekenkamer,
en hetzelfde gold, nog beschamender voor de ingenieurs, voor typistes. Dat was buiten-
gewoon kwetsend voor hun zelfbeeld, waarin leiderschap in een vaak ruwe mannenwe-
reld centraal stond. Beroepsorganisaties van ingenieurs, die vanaf het eind van de ne-
gentiende eeuw opkwamen, trachtten het beroep af te bakenen van dat van geschoolde
werklieden en van vrouwen. Ingenieurs die op bouwplaatsen en in fabrieken werkten,
werd aangeraden na het werk hun overalls te verwisselen voor fatsoenlijke kleding. Noch
voor hun eigen gezin, noch voor de buitenwereld moesten ze er als arbeiders uitzien. Lie-
ver poseerden ze als bemiddelaars tussen kapitaal en arbeid.

Hoe ingenieurs zichzelf probeerden te zien, toont Oldenziel in een analyse van hun
autobiografieën, die ze contrasteert met het beeld van ingenieurs in populaire romans.
In hun eigen levensberichten richtten de ingenieurs zich uitsluitend tot hun collega’s: ze
besteedden veel aandacht aan de technische kanten van de projecten waarbij ze betrok-
ken waren geweest. Hun gezin en de arbeiders met wie ze dagelijks werkten, kwamen er
zelden in voor. Ze schreven alsof ze eigenhandig bruggen en gebouwen neerzetten. Ook
gaven ze lucht aan hun frustraties over hun lage inkomen en de macht van hun rijke, on-
deskundige superieuren. In populaire romans vanaf het eind van de negentiende eeuw
figureerde vaak een ingenieur als held, tenminste, indien de auteur een man was. Als
stoere, hardwerkende kerel, die de wilde natuur bewoonbaar maakte en het vaak zwaar
te stellen had met domme politici en egoïstische kapitalisten, was hij een goede opvolger
van de cowboy. De meest invloedrijke hymne op de ingenieur werd geschreven door Ru-
dyard Kipling. In zijn gedicht ‘The sons of Martha’ (1907), dat eindeloos is geciteerd en
geparafraseerd, bezong hij de ingenieurs, net als de romanschrijvers, als werkers, niet als
managers. Een heel ander beeld gaven vrouwelijke schrijvers. Zij leverden veel kritiek op
de industriële wereld en de ongevoelige, contactgestoorde mannengemeenschap.

Tenslotte beschrijft Oldenziel de loopbanen van vrouwelijke ingenieurs, een verhaal
dat veel onderzoek heeft gevergd, want deze vrouwen hebben nauwelijks geschriften na-
gelaten. Ze werden op alle mogelijke manieren tegengewerkt. Op de colleges werden ze
vaak uitgesloten van excursies, die een essentieel onderdeel van de opleiding waren. Het
leiding geven aan mannen – dat zoals we zagen werd beschouwd als de kern van het in-
genieursberoep – werd hun niet toevertrouwd. Daarom kwamen ze vaak in de lagere
functies terecht, op labs en tekenkamers, en werden ze aangeduid als ‘engineering ai-
des’. Beroepsorganisaties hielden hen buiten de deur. De reactie van de vrouwelijke in-
genieurs op deze tegenslagen typeert Oldenziel als in het algemeen stoïcijns. Individuele
initiatieven daargelaten, kwam pas in 1949 een belangenorganisatie van vrouwelijke in-
genieurs tot stand. 

Dat neemt niet weg dat vrouwen belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de tech-
nische ontwikkeling in de twintigste eeuw – niet alleen als ingenieurs, maar misschien
nog meer als vrijwilligers in organisaties die ijverden voor verbeteringen van de hygiëne,
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straatverlichting, woningbouw en stadsplanning. Dit waren activiteiten die aansloten bij
een lange traditie van vrouwelijke technische activiteit in en rond het huis, maar die, en
hier sluit zich de cirkel van het betoog, in de twintigste eeuw niet meer als de kern van
de techniek werden beschouwd (en waar, zo kun je toevoegen, mannelijke ingenieurs en
bestuurders vaak de dominante posities hadden).

Vooral dat laatste hoofdstuk roept de vraag op waarom zoveel vrouwen toch kozen
voor een technisch beroep. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de mannen, wanneer we lezen
hoe teleurstellend hun loopbanen verliepen en hoe gefrustreerd ze daarover waren. Mis-
schien trok hen de ‘glamour’, die het beroep in deze periode had. Maar vrouwen misten
eigenlijk een aantrekkelijk rolmodel – of het moest Lillian Gilbreth zijn, bekend van de
bewegingsstudies van industrie-arbeiders, die zij met haar man Frank had uitgevoerd. Zij
gaf het stoïcijnse voorbeeld: hard werken, dienstbaar zijn – niet erg inspirerend, vindt Ol-
denziel. Wat bewoog die mannen en vrouwen? Wat maakte het vak zo aantrekkelijk?
Waarin zat die ‘masculine mystique’ (11), die ook sommige vrouwen aansprak en die nu
nog zou bestaan? Welke andere loopbanen hadden zij kunnen kiezen? Op die vragen
geeft Oldenziel geen duidelijk antwoord. Zij opent haar boek met de stelling: ‘Men’s love
affair with technology is something we take for granted’. Maar is dat zo? In alle westerse
landen daalt het aantal studenten in de exacte vakken en de techniek. Slechts een kleine
minderheid van de jongens en mannen ‘heeft iets’ met techniek. In Nederland bestaat
zelfs een organisatie, Axis, die onderzoekt hoe het komt dat kinderen hun vroege nieuws-
gierigheid naar hoe dingen werken in de loop van hun schoolloopbaan verliezen, en hoe
dat te voorkomen is. ‘Techniek’ heeft geen ‘glamour’ stellen onderzoekers vast, en kin-
deren met een ‘love affair’ met techniek zijn meestal niet de meest populaire figuren op
het schoolplein. Misschien was dat anders in de periode die Oldenziel bespreekt (al sug-
gereert de opening van haar boek dat niet), maar het lijkt me waarschijnlijker dat tech-
niek een bepaald type activiteit is dat een bepaald type man of vrouw aanspreekt, hetgeen
wellicht in de loop van de tijd verandert. 

Het boek wordt ontsierd door kleine taalfouten en door het feit dat sommige blokjes
tekst letterlijk herhaald worden in een volgende passage (vgl. bijvoorbeeld p. 63, 155; p.
66, 157) – een typische fout van het pc-tijdperk (waarvan ik overigens heb geleerd dat je
zo’n passage blijkbaar na 100 pagina’s nog direct herkent). Laten we hopen op een twee-
de druk waarin dat kan worden rechtgezet. Want dit boek verdient veel lezers: het is een
overtuigend verhaal over de gender-aspecten van de moderne techniek, gebaseerd op
een inventief gebruik van een verscheidenheid van bronnen.

Dick van Lente

Gerrie Andela, Kneedbaar landschap, kneedbaar volk. De heroïsche jaren van de ruilverkaveling
in Nederland (Bussum: Uitgeverij THOTH 2000) 271 pp. ISBN 90-6868-262-8.

Wanneer een buitenlander vraagt naar het belangrijkste naoorlogse nationale project in
Nederland, dan zal hij in negen van de tien gevallen ongetwijfeld te horen krijgen: De
Deltawerken. Daar heeft Nederland buiten haar grenzen naam en faam mee verworven.
Minder bekend – althans bij buitenlanders – is dat de ruilverkavelingen minstens even-
veel, zo niet meer het infrastructureel en landschappelijk aanzien van Nederland veran-
derd hebben. De ruilverkaveling-moderne-stijl, dat wil zeggen die niet enkel het land her-
verkavelde, maar ook een hele streek van een moderne infrastructuur voorzag, vond haar
wettelijke basis in de Ruilverkavelingswet van 1954. Boeren en landeigenaren konden in
hun streek een stemming aanvragen voor herverdeling van de grondstukken. Viel die
gunstig uit, dan stuurde de Cultuurtechnische Dienst een dragliner langs, egaliseerde het
land, dempte ‘overbodige’ sloten en walste alle houtwallen plat. Anno 2001 zouden we
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dat bestempelen als het vernielen van de natuur ten behoeve van de voortgang van de
landbouw. Tijdens de jaren van wederopbouw had men daar echter een andere mening
over. Het laat zich raden dat het verzet niet uit kon blijven. De ruilverkavelingen werden
in de jaren zeventig, mede onder druk van allerlei belangenorganisaties, steeds verder in-
gepast in de andere functies van een overbevolkt rakend Nederland: de industrie, de ste-
delijke uitbreidingen, de recreatie en het behoud van de natuur. Het platteland is se-
dertdien niet langer het exclusieve domein van landbouwend Nederland.

De kunsthistorica Gerrie Andela promoveerde eind 2000 op het proefschrift Kneedbaar
landschap, kneedbaar volk. De heroïsche jaren in de ondertitel hebben vooral betrekking
op de jaren vijftig en zestig toen het aantal ruilverkavelingen – ook wat betreft omvang –
in een razend tempo steeg. De planmatige aanpak van de modernisering van het naoor-
logse agrarisch cultuurlandschap staat centraal in de dissertatie. Andela wilde het ruim-
telijk, landschappelijk en maatschappelijk veranderingsproces dat in genoemde periode
plaatsvond in kaart brengen. Dat leidde tot een zeer brede vraagstelling. Welke factoren
en processen in hun onderlinge samenhang en wisselwerking zijn bepalend geweest voor
de transformatie van het Nederlandse landschap? Misschien zou men dit onderwerp niet
direct verwachten als aandachtsveld voor kunsthistorici, maar landschapsarchitectuur be-
hoort natuurlijk wel tot dit vakgebied. Verrassend is echter dat Andela deze architectuur
niet centraal stelt. In de negen hoofdstukken wordt de problematiek telkens vanuit een
ander kader benaderd. De ene keer staat de sociale invalshoek centraal, de andere keer
de landschappelijke of de institutionele. 

De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan de algemene economische en land-
bouwkundige ontwikkelingen in Nederland. Ze lijken vooral bedoeld om de minder in-
gevoerde lezer een kader voor de daaropvolgende hoofdstukken te verschaffen. In de
hoofdstukken drie tot en met vijf staan de geschiedenis van de ruilverkaveling en de ruil-
verkavelingen-nieuwe-stijl centraal. Het is een schets van de professionalisering van de
aanpak, veelal veroorzaakt door toevallige omstandigheden (zoals de Watersnoodramp
1953). Vooral de rol van de Cultuurtechnische Dienst komt aan bod. In het verloop van
het boek blijkt dat dit ambtelijk apparaat door de groei van het aantal ruilverkavelingen
enorm aan macht won. Op het breukvlak in de jaren zeventig veranderde zijn naam in
Landinrichtingsdienst, en paste de dienst zich aan de nieuwe omstandigheden aan.

Hoofdstuk zes behandelt de zogenaamde streekverbeteringen. Direct na aanvang van
de ruilverkavelingen werd op het Ministerie van Landbouw en Visserij geopperd dat na-
zorg noodzakelijk was en wel in de vorm van sociale programma’s. Op het Ministerie
vreesde men namelijk dat in streken waar het boerenbestaan als ‘achterlijk’ werd be-
stempeld, de vruchten van de ruilverkavelingen slechts ten dele zouden worden geplukt.
Bij de hoge investeringen die gepaard gingen met de herverkavelingen was dat onge-
wenst. Daarom werden uitgebreide voorlichtingsprogramma’s opgesteld door de Rijks-
landbouwvoorlichtingsdienst, die door de rijkslandbouwconsulenten (de opvolgers van
de negentiende-eeuwse landbouwleraren) en hun assistenten vaak in samenwerking met
de boerenstandsorganisaties werden uitgevoerd. De programma’s behelsden zowel tech-
nisch-economische, huishoudelijke als agrarisch-sociale voorlichting. Zo leerden boerin-
nen om te gaan met allerlei nieuwe huishoudelijke apparaten. Op die manier kon het
huishouden efficiënter gedaan worden en werd de vrijkomende tijd besteed aan het werk
op de boerderij. De agrarisch-sociale voorlichting hield zich bezig met kwesties rondom
‘boer en samenleving’. Veel aandacht werd besteed aan de beroepskeuze van kinderen
uit boerengezinnen, zodat die niet als vanzelfsprekend het bestaan van hun ouders over-
namen.

Het programma werd ideologisch onderbouwd door de Wageningse hoogleraar so-
ciologie E.W. Hofstee. Deze ontwikkelde ooit een theorie van het moderne dynamische
cultuurpatroon. Globaal behelsde deze theorie dat er een onderscheid bestond tussen de
moderne vooruitstrevende, veranderingsgezinde boer tegenover de landbouwer die
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vooral bleef voortbouwen op de oude, van vader op zoon overgeleverde tradities. Hofstee
heeft deze theorie ook op de geschiedenis toegepast, maar reeds in de jaren zeventig wer-
den diens veronderstellingen door historici als bijvoorbeeld H.K. Roessingh aan flarden
geschoten: de traditionele boer zoals Hofstee die voorstelde, bestond niet. Als historische
theorie is het modern dynamisch cultuurpatroon nauwelijks nog interessant. Maar Hof-
stee heeft ze als toegepaste sociologische theorie in de jaren vijftig en zestig gebruikt om
de streekverbeteringsprogramma’s te ontwikkelen. Het is daarom vreemd dat Andela
hieraan niet refereert. In plaats daarvan beschrijft ze de streekverbetering als een be-
schavingsoffensief, een term die oorspronkelijk uit de school van Norbert Elias komt,
maar die in dit verband misplaatst is. Het ging bij de streekverbeteringen namelijk niet
om de cultuuroverdracht van de ene klasse op de andere, maar om een vorm van maat-
schappelijke socialisatie.

Hoofdstuk zeven en de daaropvolgende gedeelten schetsen de in de titel aangekon-
digde kneedbaarheid van het landschap. Hierin wordt aandacht geschonken aan het op-
komende bermtoerisme en de noodzaak om ook de recreatieve functie van het land-
schap haar plaats te geven. Hoofdstuk acht, mijns inziens één van de betere, laat zien hoe
het landschapsontwerp een steeds belangrijker rol ging spelen. Oude landschapsele-
menten (houtwallen en dergelijke) werden niet langer platgewalst en bij de herinrich-
tingen werd rekening gehouden met het historische cultuurlandschap. Wie bijvoorbeeld
het door H.W. de Vroome ontworpen landschap in de gemeente Vries aanschouwt, waant
zich soms in een eeuwenoude omgeving terwijl die pas in de jaren zestig van de twintig-
ste eeuw na een ruilverkaveling is ontstaan. Hoofdstuk negen stelt de definitieve over-
gang van de ruilverkaveling naar de landinrichting centraal. Of, zoals een planoloog dat
eind jaren zeventig uitdrukte: ‘De stad was het domein van de mens waar hij zo weinig
mogelijk last had van de natuur. Door de technologische en maatschappelijke ontwikke-
lingen zijn de rollen omgekeerd en moet de natuur beschermd worden tegen de stad’.
Onder andere de groei van de steden en de behoefte aan natuur en recreatie minimali-
seren de rol van de landbouw steeds verder. In een epiloog wordt dat laatste nog toege-
licht voor de jaren na 1970.

Het kneedbare landschap en volk, oftewel de maakbaarheid van Nederland, is het on-
derliggende thema van het boek. Het is jammer dat uiteindelijk niet dieper op dit thema
wordt ingegaan. Aan de hand van de vele beschrijvingen mag de lezer zelf zijn conclusies
trekken. Andela doet dat niet. Samenvattend kan gesteld worden dat zij wat betreft vorm-
geving een prachtig boek heeft uitgegeven. De vele illustraties en kaarten zijn zeer func-
tioneel bij haar verhaal. Het boek is helder en toegankelijk geschreven. Echter de rode
draad (de maakbaarheid van het platteland) komt niet goed uit de verf, want die gaat te
veel verscholen achter de vele case-beschrijvingen van ruilverkavelingen en andere streek-
plannen. Het kiezen van diverse invalshoeken, in plaats vanuit de eigen vakdiscipline te
onderzoeken en schrijven is gewaagd. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat niet altijd
tot de essentie wordt doorgedrongen, zoals in hoofdstuk zes duidelijk naar voren komt.
Het blijft echter een alleszins aanbevelenswaardig boek.

Erwin H. Karel

P. Kooij e.a. (eds.), De actualiteit van de agrarische geschiedenis (Groningen / Wageningen:
Nederlands Agronomisch Historisch Instituut 2000) ISBN 90-367-1329-3

Aan het eind van de twintigste eeuw staat de Nederlandse landbouw te boek als een van
de meest productieve ter wereld. Nergens geeft een koe zoveel melk als hier en in zowel
de akkerbouw als in de tuinbouw is per mensuur de productie de hoogste van wat bekend
is. Toch vindt, in vergelijking met de situatie aan het begin van de jaren vijftig, nog maar
een minimaal deel van de Nederlandse beroepsbevolking in directe zin een bestaan in

Recensies en aankondigingen 101



de land- en tuinbouw. Zoals bekend zijn de drastische afname van het aantal boeren en
tuinders en de gelijktijdige snelle groei van productie en productiviteit het gevolg van
schaalvergroting, mechanisatie, rationalisatie en specialisatie. Tot halverwege de jaren ze-
ventig stond de Nederlandse landbouw in een hoog aanzien. Dat is in de daaropvolgen-
de decennia, als gevolg van de met de groei samenhangende neveneffecten, als sneeuw
voor de zon verdwenen, evenals zijn onbetwiste en vanzelfsprekende plaats in de samen-
leving.

Momenteel gaat de Nederlandse landbouw gebukt onder een negatief imago. In het
besef dat men zich niet door de waan van de dag moet laten leiden, organiseerde het Ne-
derlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI) een symposium over de vraag welke
bijdrage de agrarische geschiedenis kan leveren aan het publieke debat over allerlei met
de landbouw samenhangende vraagstukken. De directe aanleiding vormde het vijftigja-
rig bestaan van dit, momenteel aan de universiteiten van Groningen en Wageningen ge-
lieerde, instituut voor onderzoek naar en documentatie van de agrarische geschiedenis.
De sprekers op dit symposium hebben hun voordracht nader uitgewerkt en gebundeld
in De actualiteit van de agrarische geschiedenis.

De directeur van het NAHI, prof. dr. Pim Kooij, stelt in zijn inleidende beschouwing dat
de geschiedwetenschap per definitie altijd achter de feiten aanloopt, maar dat, wanneer
zij zich in haar vraagstelling door de actualiteit laat leiden, zij ook van belang voor toe-
komstige ontwikkelingen kan zijn. Hij zoekt dit belang niet in het leveren van exacte toe-
komstscenario’s, want die komen toch nooit uit. Kooij ziet er meer in om de hedendaag-
se situatie in een duidelijk historisch perspectief te plaatsen, waarbij zo precies mogelijk
wordt aangegeven welke ontwikkelingen aan de vorming van de huidige situatie hebben
bijgedragen. Zo komt hij tot de slotsom dat de geschiedenis op drie manieren van belang
is voor de actualiteit: door het opmaken van een balans, door het trekken van lange ont-
wikkelingslijnen en door een context voor het heden te geven. In drie volgende bijdra-
gen wordt door achtereenvolgens Rolf van der Woude, Jan Bieleman en Erwin Karel tel-
kens één van deze drie punten concreet toegelicht; Michiel Gerding sluit met een artikel
over het jubilerende NAHI de bundel af.

In ‘Het boerenbolwerk’ levert Rolf van der Woude een mooi voorbeeld van de meer-
waarde van het opmaken van een balans. Op basis van een inmiddels tot een grote stapel
uitgedijde verzameling (historisch verantwoorde) gedenkboeken, schetst hij in kort be-
stek de wording, bloei en afbrokkeling van ‘het Groene Front’. Door de sterke verwe-
venheid van staat en landbouworganisaties kregen de organisaties van de boeren en tuin-
ders een dusdanige invloed op het overheidsbeleid, dat deze bovenproportioneel
konden profiteren van steunmaatregelen. Dit succes verklaart Van der Woude uit enkele
bijzondere omstandigheden. Zo vormden de land- en tuinbouworganisaties hechte, goed
geordende en krachtig geleide bolwerken, gebaseerd op grote politieke invloed, effec-
tieve materiële en sociale belangenbehartiging, uitgebreide agrarisch-technische dienst-
verlening en – voor wat de confessionele organisaties betreft – levensbeschouwelijke in-
spiratie. Dit maakte de standsorganisaties tot een goede en betrouwbare overlegpartner
voor de overheid, die er op kon rekenen dat de boerenorganisaties ruimte zouden laten
voor het algemeen belang en die bovendien in staat waren hun achterban te discipline-
ren.

De culturele omslag van de jaren zestig en de economische crisis van de jaren zeven-
tig ondermijnden het maatschappelijk evenwicht: het harmoniemodel maakte plaats
voor het conflictmodel. De agrarische sector moest een antwoord zien te vinden op voor
haar geheel nieuwe ethisch-morele kwesties als het behoud van de natuur en het dieren-
welzijn. Meer nog werd de autonomie van de sector doorbroken door claims van steden-
bouwers, projectontwikkelaars en industriëlen op de schaarse Nederlandse grond. Ter-
wijl van allerlei kanten geknaagd werd aan de poten van het Boerenbolwerk,
verminderde ook de interne cohesie van de standsorganisaties. 
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Momenteel blijkt dat de landbouwsector zich maar moeilijk kan voegen naar het Pol-
dermodel. Op cultureel-maatschappelijk gebied staat het poldermodel voor tolerantie,
vrijheid en pragmatisme, op sociaal terrein voor zelfredzaamheid en beperking van het
sociale vangnet en op economisch vlak voor marktwerking. De boeren moeten er nog
aan wennen dat zij niet meer de centrale spil zijn, maar slechts één schakel in een keten
van agrarische activiteiten, onder toeziend oog van een regulerende overheid en een kri-
tische consument. Misschien, zo sluit Van der Woude zijn verhaal af, ligt het huidige pro-
bleem van de boeren en tuinders wel daarin dat in de beschermende periode van het
Boerenbolwerk te weinig aandacht aan flexibel ondernemerschap is besteed.

De Wageningse landbouwhistoricus Jan Bieleman laat in ‘De Nederlandse landbouw
in de twintigste eeuw’ goed zien hoe het trekken van lange ontwikkelingslijnen meer be-
grip voor het heden kan opleveren. Hij zoekt een verklaring voor de ogenschijnlijke pa-
radox van een enorme productiestijging in de land- en tuinbouw door een steeds kleiner
wordende groep boeren en tuinders. De cijfers liegen er niet om. De fysieke opbrengsten
stegen enorm. Aan het eind van de negentiende eeuw bracht de Nederlandse wintertar-
we gemiddeld zo’n 1800 kg per hectare op. Honderd jaar later kijkt men al niet meer
vreemd op van oogsten van tien ton en meer. Vergde rond 1900 de productie van een ton
tarwe nog ongeveer 300 manuren aan arbeid, omstreeks 1985 was die inbreng terugge-
bracht tot nog slechts anderhalf manuur. In de melkveehouderij vond een vergelijkbare
ontwikkeling plaats.

Deze spectaculaire productiestijging ging gepaard met een ongekend grote uittocht
van mensen die voorheen een bestaan in de landbouw hadden gevonden. Eerst waren
het de landarbeiders die moesten omzien naar ander werk. Vervolgens bleek dat er voor
boerenzoons op veel ouderlijke bedrijven onvoldoende bestaansmogelijkheden beston-
den. Ten slotte verdwenen, na het midden van de jaren zestig, in snel tempo ook de (te)
kleine bedrijven. Daardoor verminderde het aandeel van de landbouwsector in de Ne-
derlandse beroepsbevolking van 32 procent in 1890, via 19 procent in 1947 tot niet meer
dan 4 procent in 1990.

Bij het scherp in beeld brengen van de factoren die er uiteindelijk toe leidden dat het
adagium van ‘produceren, specialiseren en rationaliseren’ niet meer voldeed, toont Bie-
leman overtuigend de waarde aan van het schetsen van lange ontwikkelingslijnen. Hij be-
perkt zich niet tot het aanwijzen van het EG-landbouwbeleid als de hoofdschuldige, maar
gaat verder terug in de tijd. Reeds in de jaren twintig werden de eerste symptomen zicht-
baar van een wereldwijde agrarische overproductie. Hierdoor kwam zowel in de akker-
bouw, in de veehouderij als in de tuinbouw het prijspeil in de loop van dit decennium
sterk onder druk te staan. De overheid, volhardend in een liberale koers, hield zich aan-
vankelijk zo goed als afzijdig. Toen echter duidelijk werd dat grote delen van de land-
bouw bijna onafwendbaar afgleden naar een diepe crisis, werd onder druk van parlement
en landbouworganisaties een andere richting ingeslagen. In 1931 werden de eerste stap-
pen gezet naar een uiteindelijk veelomvattende en zeer complexe landbouwcrisispoli-
tiek. Wat aarzelend en improviserend begonnen was, groeide uit tot een waarachtig woud
van wetten en regelingen dat bedoeld was om de gehele sector voor de ondergang te be-
hoeden. De vorming van de Europese markt, met de talrijke subsidieverordeningen, ga-
rantieprijzen en opkoopregelingen, betekende voor de Nederlandse boer dus eigenlijk
niets nieuws onder de zon, maar het voortborduren op de reeds voor de Tweede We-
reldoorlog ingeslagen weg.

Dat het nauwkeurig in beeld brengen van ‘de context voor het heden’ (het derde punt
uit de opsomming van Pim Kooij) eveneens tot een beter begrip van de actuele proble-
matiek in de landbouw kan leiden, toont Erwin Karel aan in zijn bijdrage ‘De illusie van
het maakbare platteland’. Hij beveelt de huidige generatie politici en planologen die
zich bezighouden met wat ‘de reconstructie van het platteland’ aan om terdege kennis te
nemen van eerdere, min of meer vergelijkbare pogingen in die richting. Karel is mo-
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menteel, onder de vlag van het NAHI en in opdracht van het ministerie van LNV, bezig
met een promotie-onderzoek naar de Streekverbetering in Nederland. Zijn voorlopige
conclusie is dat de streekverbetering vooral een poging van de overheid was om boeren
een nieuwe agrarische ondernemersstrategie aan te leren. Karel doet deze poging af als
het najagen van een illusie. De boer verandert niet, zo beweert hij, maar hij past zich tel-
kens als een kameleon aan de veranderende omstandigheden aan. Op het ene moment
is dat de sociale dwang van zijn dorpsgenoten, of de subsidieregels van de overheid en op
een ander moment weer de werking van de markt. Hij pleit duidelijk voor een zekere te-
rughoudendheid bij het omarmen van nieuwe maakbaarheidsidealen.

Als de agrarische geschiedenis één wezenlijke bijdrage wil leveren aan een beter be-
grip van de actuele problemen in de agrarische sector, dan zou er – dat is althans mijn
wens na het lezen van dit boek – een studie verricht moeten worden naar het hoe en het
waarom van de omslag die eind jaren zeventig optrad van een samenleving die vooral ge-
fixeerd was op de kwantiteit van het voedsel naar een maatschappij waarin kwaliteit op al-
lerlei terreinen de boventoon voerde. Maar ik vrees dat ik het antwoord al weet op de
vraag aan de kritische consument of hij bereid is het twintigvoudige te betalen voor land-
bouwproducten die geproduceerd worden op een wijze die wél rekening houdt met het
behoud van de natuur, het milieu zo veel mogelijk ontziet en geen ethisch-morele be-
zwaren oplevert. 

Cor van der Heijden

Dennis Bos, Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-
1894 (Amsterdam: Bert Bakker 2001) 444 pp. ISBN 90-351-2315-8

Eén van de eerste boeken over de arbeidersbeweging die ik als student kocht en las was
de doctoraal scriptie van Jacques Giele over de Eerste Internationale in Nederland, die
in 1973 werd uitgegeven door de SUN.1 In dat boek wordt zijdelings melding gemaakt
van een zekere Hoogstraten, Internationalist en bestuurder van de Amsterdamse sme-
denvereniging (naast de bekendere Willem Ansing). Dennis Bos, wiens onderzoek sterk
door dit en ander werk van Giele is geïnspireerd (p. 337), weet te melden dat Hoogstra-
tens vrouw Cato op zondag 3 november 1872 ‘waarschijnlijk de allereerste vrouw [was]
die in Amsterdam een werkliedenvergadering toesprak’ (p. 139). Haar in 1869 geboren
dochter, eveneens Cato genaamd, zou twintig jaar later bekend worden als secretaris van
de Amsterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenvereniging ‘Door Vereniging Verbete-
ring’, voorzitster van de socialistische jongedochtersvereniging en spreekster voor de
SDB, waarvoor zij tevens zangvoordrachten hield (p. 142 en 300).2 Door dit soort ver-
banden tussen personen in families, buurten, vriendenkringen, kroegen en andere cir-
cuits bloot te leggen, is Bos erin geslaagd de geschiedenis van de zogenaamde Oude Be-
weging in Amsterdam op een nieuwe manier, namelijk van binnenuit, te beschrijven. Dat
mag een prestatie worden genoemd, want over de ‘Oude Beweging’, met name die in
Amsterdam, was natuurlijk al heel veel bekend. Behalve de beschrijving van binnenuit, is
de grote kracht van dit boek dat het één samenhangend verhaal brengt over de gehele
periode tussen de verschijning van de eerste communisten in 1848 en de oprichting van
de SDAP in 1894. Daardoor worden onverwachte verbanden en continuïteiten, maar ook
breuken en verschuivingen zichtbaar. Hoewel ik meende een en ander over de vroege
Amsterdamse arbeidersbeweging te weten, heb ik in dit boek veel nieuws ontdekt. Ik heb
het, mede door de vlotte schrijftrant, met enorm veel genoegen gelezen.

Bos, die bewust een antropologische invalshoek kiest, onderstreept het belang van
kleinschalige vriendenkringen en circuits voor het vasthouden en doorgeven van ideeën
en ervaringen. Met veel geduld en inlevingsvermogen heeft Bos de persoonlijke relaties
gereconstrueerd, niet alleen van bekende ‘koppen’ als Gerhard en Klaas Ris (over wie hij
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onlangs een mooi artikel in de BMGN publiceerde), maar ook van figuren op de achter-
grond. Het meest verhelderend vond ik wel de reconstructie van de woonplek van de so-
cialisten tot op buurt- en soms straatniveau. Daardoor komt aan het licht dat de wieg van
het vroege Amsterdamse socialisme in de arbeidersbuurtjes in de Binnenstad stond. De
grootste aanhang werd aanvankelijk vooral gevonden in het middengedeelte van De
Jordaan, maar niet het armste noordelijk gedeelte rondom de Willemstraat, waar de anti-
socialistische oranjefurie van 1887 zijn oorsprong vond, evenals trouwens in de toen nog
orangistische Jodenhoek. Hoe arbeidersbuurten als de Oostelijke Eilanden, later ook
nieuwe buurten als de Pijp, en nog weer later ook de Jodenbuurt voor het socialisme wer-
den ‘gewonnen’, wordt en detail aan de hand van activiteiten van de betrokken personen
en hun netwerken beschreven. 

Hoewel Bos gebruik heeft gemaakt van de gegevens over de leden van de SDB die
Horssen en Rietveld hebben verzameld, heeft hij op hun bestand geen systematische
prosopografische of kwantitatieve analyse toegepast. Daardoor werd een aantal vragen in
zijn onderzoek niet beantwoord. Uit de gegevens van Horssen en Rietveld, en ook uit
mijn eigen onderzoek naar de kaderleden van de Amsterdamse vakbeweging in deze pe-
riode, bleek dat het ledenbestand van de beweging in de jaren 1880 in toenemende mate
uit immigranten ging bestaan.3 Bos refereert hieraan (o.a. op p. 225), maar het wordt
niet duidelijk hoe deze immigranten zich verhielden tot de bestaande circuits van lokale
socialisten in de oude arbeidersbuurten. Op grond van dit materiaal kon worden gecon-
cludeerd dat de immigranten op een aantal punten (niet alleen herkomst, maar ook leef-
tijd en positie op de arbeidsmarkt) verschilden van de autochtone Amsterdammers die
al langer in de arbeidersbeweging actief waren. Ik had het interessant gevonden om te
vernemen of die verschillen ook in de persoonlijk netwerkvorming zichtbaar waren. 

Bos stelt terecht dat de vroege socialistische beweging niet als (onvoldragen) voorlo-
per van de ‘moderne’ sociaal-democratie moet worden gezien, zoals in de SDAP-histo-
riografie sinds Vliegens Dageraad der Volksbevrijding gebruikelijk was. De beweging had
een geheel eigen karakter en moet ook als zodanig beoordeeld worden. In één van zijn
minder bekende (en waarschijnlijk daarom niet door Bos gebruikte) publicaties over dit
onderwerp heeft Theo van Tijn geprobeerd een aantal kenmerken van dit soort bewe-
gingen op een rij te zetten aan de hand van het voorbeeld van de SDB.4 Het gemeen-
schappelijke van dit soort ‘oude bewegingen’ is volgens hem dat zij niet alleen gebaseerd
zijn op een proletarisch klassenbewustzijn, maar mede op een ouder ‘populistisch’ be-
wustzijn van de lagere sociale groepen. Dit populistische bewustzijn onderscheidt geen
klassenverschillen volgens het criterium van het eigendom van productiemiddelen, maar
naar getoonde rijkdom. Tussen ‘rijk’ en ‘arm’, ‘notabelen’ en ‘volk’ bestond een grote
sociale afstand waarbinnen bepaalde door gewoonte gegeven rechten van het volk gol-
den. Omdat de lagere klassen alleen te maken hadden met plaatselijke notabelen waren
de sociale verhoudingen sterk lokaal gekleurd. Het ‘populisme’ in de vroege socialisti-
sche beweging wordt daardoor gekenmerkt door lokalisme, traditionalisme, spontaneïs-
me en behoefte aan charismatisch leiderschap. Het boek van Bos laat zich lezen als een
concrete beschrijving van dit soort kenmerken aan de hand van het dagelijks handelen
van de activisten en de wijze waarop zij hun socialistische inzichten en doelstellingen pro-
beerden te verbinden met het spontane volksverzet, zoals dat op onverwachte momen-
ten losbarstte. Doelwit van deze acties waren steeds de huizen van de ‘notabelen’ in de
grachtengordel. Daarmee onderstreepte men de verwachting, ja de eis, dat de rijke stad-
genoot zijn vermogen mede zou aanwenden ten behoeve van de armen. Gezien de soci-
aal-economische verhoudingen in Amsterdam is dat ook logisch: de typische Amster-
damse ‘kapitalist’ was (nog) geen ondernemer en werkgever als eigenaar van
productiemiddelen, maar vermogende rentenier of handelaar. Zijn rijkdom openbaarde
zich aan de Amsterdamse bevolking als consumptief of charitatief vermogen, niet zozeer
als investeringskapitaal. Men zag de rijke stadgenoot daarom in de eerste plaats als ‘werk-
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gever’ in de zin van klant en opdrachtgever, of, als de nood aan de man kwam, als wel-
doener, niet als werkgever in de moderne betekenis van het woord. Deze houding zou
pas na omstreeks 1890 veranderen, maar nog in de jaren negentig werden door de so-
cialisten demonstraties van werklozen langs de huizen van de rijken georganiseerd met
de gereedschappen in de hand om de armoede te tonen en werk te eisen. In dat opzicht
was er geen fundamenteel verschil met de manier waarop ‘het volk’ werd gemobiliseerd
in het zogenaamde Damoproer in 1848, waarvan Bos overigens een fraaie analyse geeft. 

Tegen deze achtergrond is het verklaarbaar dat Bos concludeert ‘dat het gevecht om
de publieke ruimte [...] lange tijd hoger op de socialistische agenda [stond] dan die om
herverdeling van de meerwaarde’ (p. 344), maar daarbij ziet hij over het hoofd dat so-
cialisten vanaf het eind van de jaren tachtig veel activiteiten gingen ontplooien in vak-
verenigingen en loonacties. Het hele thema van de vakverenigingsactie komt in zijn boek
nauwelijks voor. Toch was die van groot belang. Omstreeks 1890 ontstond er een door
een nieuwe generatie socialisten geïnitieerde beweging, die (loon)eisen ging stellen aan
de patroons als werkgevers, niet aan de ‘rijke heren’. Deze strategische heroriëntering
kan niet los worden gezien van de sociaal-economische veranderingen in Amsterdam in
het algemeen en zou op langere termijn de geesten rijp maken voor het succes van de
‘moderne’ vakbeweging en de SDAP onder (geschoolde) arbeiders in die stad. Maar dat
verhaal valt buiten de kaders van dit uiterst lezenswaardige boek.

Ad Knotter

1. Jacuques J. Giele, De Eerste Internationale in Nederland. Een onderzoek naar het ontstaan van de Neder-
landse arbeidersbeweging van 1868 tot 1876 (Nijmegen 1973).
2. Zie ook Fia Dieteren en Ingrid Peeterman, Vrije vrouwen of werkmansvrouwen. Vrouwen in de Sociaal-
Democratische Bond (1879-1894) [Cahiers Sociale Geschiedenis 5] (Utrecht 1984) 109-110.
3. Ad Knotter, ‘Van “defensieve standsreflex” tot “verkoopkartel van arbeidskracht”. Twee fasen in de
ontwikkeling van de Amsterdamse arbeidersvakbeweging (ca. 1870-ca.1895)’, in: TvSG 19 (1993) 68-93
4. Th. van Tijn, ‘Caractéristique des mouvements ouvriers naissants: l’exemple du Sociaal-Democra-
tische Bond aux Pays-Bas’, in: Matériaux pour l’histoire de notre temps. Bibliothèque de documentation interna-
tionale contemporaine 16 (1990) 6-12. Zie ook: Ad Knotter, ‘Geschiedwetenschap als engagement. Het
perspectief van prof.dr. Th. van Tijn’, in: B. de Vries e.a. (eds.), De Kracht der Zwakken. Studies over arbeid
en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam: Stichting beheer IISG, 1992) 405-434, aldaar 411-412.

Andre de Bruin en Cok de Bruin, Zoekend naar zekerheid in het Groene Hart. Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid 1825-2000 (Hilversum: Verloren 2000) 196 pp. ISBN 90-6550-184-3 

In 2000 zijn de politieke en maatschappelijke discussies over hervorming van het zie-
kenfonds- en ziektekostenverzekeringsbestel tot een basisverzekering weer in volle he-
vigheid opgelaaid. A. en C. de Bruin leveren met Zoekend naar Zekerheid in het Groene Hart
een bijdrage aan deze discussies. Zij plaatsen het sociale karakter van de moderne zorg-
verzekeraar Zorg en Zekerheid in historisch perspectief en toetsen dit karakter aan actu-
ele politieke standpunten. Hun boek, uitgegeven naar aanleiding van het 175-jarig be-
staan van Zorg en Zekerheid, past in de traditie van de geschiedschrijving van de
Nederlandse ziekteverzekering en sociale zekerheid, ingezet in 1993 door H.C. en E.W.
van der Hoeven (Om welzijn of winst. 100 jaar ziekenfonds en sociale zekerheid).

Het boek is verdeeld in vijf hoofdstukken. In hoofdstuk een wordt een beeld gegeven
van de bestaansonzekerheden en de gebrekkige hygiënische omstandigheden op het
platteland van Midden-Holland en de stad Leiden, het Groene Hart. Cholera, tbc, ande-
re ziekten, rampen en tegenslagen waren risico’s waar de bewoners in de eerste helft van
de negentiende eeuw mee te kampen hadden. In het tweede hoofdstuk beschrijven de
auteurs de manieren waarop gepoogd werd tegen deze risico’s zekerheid te verschaffen.
Artsen, georganiseerd in de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Genees-
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kunst of NMG, de overheid en maatschappelijke organisaties als ’t Nut en kruisverenigin-
gen zorgden voor vernieuwing en verbetering van de gezondheidszorg. Deze verbeterde
gezondheidszorg werd gefinancierd door overheidsbijdragen, financiële inspanningen
van publieke organisaties en ziekenfondsen. De ziekenfondsen speelden hierbij een bij-
zondere rol als verstrekkers van collectieve arrangementen, waarmee de bevolking zich
door betaling van een weekpremie kon voorzien van hulp van een arts, geneesmiddelen
en andere zorg. 

De ziekenfondsen uit het Groene Hart zijn onderwerp van hoofdstuk drie. In Leiden
werd het belang van de oude gilde- en neringbussen voor de sociale zorg door de econo-
mische teruggang na 1800 steeds minder. Dit gat werd opgevuld door ziekenfondsen met
klinkende namen als Voorzorg, Toevlugt in den Nood, Zorgt in den Tijd en Hulp in Lij-
den. Dit waren kleinschalige niet-winstbeogende instellingen zonder een duidelijk karak-
ter, in tegenstelling tot het onderling beheerde ziekenfonds van de coöperatie Vooruit en
het Zieken- en Begraafnisfonds Boerhaave. Boerhaave was een commercieel ziekenfonds
dat in 1918 op aandringen van de nmg werd omgevormd tot Maatschappijziekenfonds.
Maatschappijfondsen waren ziekenfondsen, in eigendom van de nmg, die werden be-
heerd door een door artsen, apothekers en verzekerden gevormd bestuur. 

In de behoefte aan een ziekenfondsverzekering in plattelandsgebieden als de Haar-
lemmermeer, Rijnland, de Vechtstreek en in de gemeente Alphen aan de Rijn werd voor-
zien door fondsjes, opgericht door de artsen zelf en vanaf 1916 door Maatschappijfond-
sen. Na een lang proces van sanering en fusie werd in 1989 Zorg en Zekerheid gevormd
als ziekenfonds of zorgverzekeraar voor het gehele Groene Hart. 

De auteurs beschrijven in hoofdstuk vier de manier waarop sinds het einde van de ne-
gentiende eeuw op landelijk niveau de verzekering van de gezondheidszorg werd uitge-
voerd. Deze werd beheerst door het ziekenfondsbeleid van de nmg. Er ontstond vanaf
1912 een scherpe tegenstelling tussen de nmg als artsenorganisatie en de samenwerken-
de onderling beheerde ziekenfondsen, waarbij de vakbondsfederaties nvv en cnv wisse-
lend partij kozen. Tussen deze partijen ontstond een labiel machtsevenwicht dat de over-
heid niet kon doorbreken. Deze bleek daardoor niet in staat om met een door alle
betrokkenen geaccepteerde ziekenfondswetgeving te komen. Dit veranderde doordat
onder Duitse dwang in 1941 volgens het Ziekenfondsenbesluit de verplichte zieken-
fondsverzekering werd opgelegd.

Welvaart, recessie en de behoefte tot kostenbeheersing en hervorming bepaalden na
1945 de relatie overheid-ziekenfondsen. Politiek en maatschappij discussieerden onafge-
broken over hervorming van het ziekenfonds- en ziektekostenverzekeringsbestel tot één
basis- of volksverzekering. Serieuze pogingen werden daartoe ondernomen met de klei-
ne stelselherziening door staatssecretaris Van der Reijden in 1986, de uitvoering van het
rapport van de commissie-Dekker uit 1987 en het Plan Simons door staatssecretaris Si-
mons (1989-1994). E. Borst-Eilers nam als minister van Volksgezondheid in 2000 voor-
zichtig de draad van de basisverzekering weer op en veroorzaakte opnieuw felle discus-
sies over premienominalisering, pakketgroottes en volksverzekeringen. In hoofdstuk vijf
wordt getoetst hoe Zorg en Zekerheid sinds 1992 onder invloed van deze ontwikkelingen
is gegroeid tot een regionaal werkende sociale zorgverzekeraar.

Een bezwaar van de studie is dat de auteurs te beperkt ingaan op de relatie tussen het
ziekenfondsbestel op regionaal en landelijk niveau. De ontwikkeling van het zieken-
fondsbestel op landelijk niveau heeft zijn weerslag gehad op de verhoudingen tussen de
artsen en de ziekenfondsen in de regio van het Groene Hart en op het functioneren van
de ziekenfondsen zelf, maar deze relaties worden bij de beschrijving van het regionale
bestel onvoldoende blootgelegd. De manier waarop de betrokken partijen hun onder-
linge verhoudingen regelden met ziekenfondsovereenkomsten, toezichtcommissies en
administratieve instellingen wordt niet vergeleken met systemen elders in het land. De
Maatschappijfondsen, het belangrijkste ziekenfondstype in de regio, hebben op de ont-
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wikkeling van het landelijk bestel zeer grote invloed gehad. De bestuursleden van het
Maatschappijfonds Alphen en Omstreken hebben voor, in en na de oorlog een voor-
trekkersrol gespeeld bij de behartiging van de belangen van de ziekenfondsverzekering
en de vorming van de grootste ziekenfondsorganisatie, de Federatie VMZ. A. en C. de
Bruin vermelden dit wel, maar het hoe en waarom wordt niet duidelijk. De auteurs gaan
niet in op de consequenties van de groeiende overheidsregelgeving voor de positie en de
bedrijfsvoering van de ziekenfondsen in het Groene Hart. De relatie tussen het landelijk
en regionaal niveau komt pas goed en laat aan bod in het laatste hoofdstuk met de reac-
tie van Zorg en Zekerheid op de stelselwijzigingen sinds 1989.

Deze opmerkingen doen niets af aan de waarde van het boek. Er is van de rechtsvoor-
gangers van Zorg en Zekerheid weinig archief overgebleven. A. en C. de Bruin zijn er ech-
ter in geslaagd om op basis van dit schaarse materiaal tot een overzichtelijke reconstruc-
tie te komen. Het boek Zoekend naar Zekerheid in Het Groene Hart is vlot geschreven en rijk
geïllustreerd. Het levert een waardevolle bijdrage tot de kennis van het ziekenfondswe-
zen in de regio van het Groene Hart en nuttige achtergrondinformatie voor iedereen die
geïnteresseerd is in de hedendaagse pogingen tot wijziging van het zorgverzekeringsbe-
stel. 

Karel-Peter Companje

K.P. Companje (ed.), Jaarboek HiZ 1999. Ziekenfondsen en arbeidsbeweging van Amsterdam tot
West-Europa (Zeist: Stichting Historie Ziekenfondswezen 2000) 154 pp. ISBN-90-75149-
011-x

Sinds 1994 wonen ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars onder één
dak, dat van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Ziekenfondsen en ziektekostenverzeke-
raars noemen zich sinds de publicatie door het kabinet Lubbers van de nota Verandering
verzekerd in 1988 zorgverzekeraars. Alle kans dus dat bij jongere generaties het begrip ‘zie-
kenfonds’ onbekend zal raken. Om althans in geschrift het belangrijke verleden van de
ziekenfondsen te bewaren gaf ZN de stoot tot het oprichten van de Stichting Historie Zie-
kenfondswezen. Deze HiZ heeft al een aantal publicaties doen verschijnen, waaronder
het hier te bespreken Jaarboek 1999, het vijfde in de reeks.

Centraal in dit boek staat de historische band tussen ziekenfondsen en arbeidersbe-
weging. Companje toont aan dat hoewel de betekenis van die samenwerking niet onder-
schat mag worden, zij in België, Frankrijk en Duitsland veel hechter was dan in ons land.
De auteur stelt vast dat in laatstgenoemde landen tussen 1850 en 1914 wetgeving tot
stand kwam waarvan mutualiteiten en arbeidersbeweging gretig gebruik maakten. In Ne-
derland ontbrak wetgeving vrijwel geheel, niet in de laatste plaats door de invloed van de
machtige Nederlandse arbeidersorganisatie.

Op plaatselijk niveau speelden de artsen een belangrijke rol. Een studie van A.A. de
Bruin over de geschiedenis van de Amsterdamse ziekenfondsen begint daarom in 1847,
het oprichtingsjaar van het Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam. Dit AZA was een
doktersfonds, opgericht door medici die een serieuze tegenspeler wensten van de geheel
of gedeeltelijk commercieel werkende fondsjes die de hoofdstad kende. Door de leden
zelf beheerde ziekenfondsen, de onderlingen, kwamen pas dertig jaar later tot stand. Het
eerste, het Algemeen Onderling Ziekenfonds (AOZ), ontstond op grond van onvrede
over het AZA. Niet dat de leden over het fonds ontevreden waren, maar het AZA-bestuur
weigerde een deel van de reserves voor het bouwen van arbeiderswoningen te gebruiken.
Het OAZ, dat zich nadrukkelijk een fonds voor en door arbeiders noemde, ging nauw sa-
menwerken met de vakbonden.

In 1895 werd nog een onderling beheerd ziekenfonds opgericht; Ziekenzorg. Zieken-
zorg kwam voort uit de Diamantbewerkersbond, één van de eerste vakbonden in Neder-
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land. Samenhangend met het ledenbestand van die bond waren bij de oprichting van
Ziekenzorg veel joden betrokken en dat gold ook voor Ziekenzorg in latere jaren. In de
bezettingsjaren werden meer dan 30.000 Ziekenzorgverzekerden weggevoerd en ver-
moord. Het AOZ dat in 1944 het bestand van het door de bezetters verboden Ziekenzorg
had moeten overnemen, zorgde ervoor dat na de bevrijding Ziekenzorg kon herrijzen.
Hoewel dit al wijst op de goede verstandhouding tussen beide fondsen, kwam het nooit
tot een fusie. Die kwam er pas in groter verband: in 1984 gingen de drie Amsterdamse
fondsen op in het ZAO, het Ziekenfonds voor Amsterdam en Omstreken. De vakbewe-
ging had haar invloed op de Amsterdamse ziekenfondsen toen al lang verloren.

Het boek bevat tevens een in opdracht van de HiZ tot stand gekomen pilot-study over
de relatie tussen ziekenfondsen en vakbeweging. M. ’t Hart is er in geslaagd voor die stu-
die veel materiaal te vinden dat voor een vervolgstudie van belang is. Naast de genoem-
de bijdragen bevat het Jaarboek een opmerkelijk artikel over de avonturen van de eerste
voorzitter van de Ziekenfondsraad, dr.ir. A.H.W. Hacke, door H.C. van der Hoeven. Uit
in het Jaarboek gepubliceerde documenten blijkt dat tot op het hoogste niveau, de Minis-
terraad, twijfels over zijn functioneren werden uitgesproken. Hoewel ook eerdere Jaar-
boeken interessante bijdragen kenden, heeft het vijfde duidelijk meer allure. Het siert het
bestuur van de HiZ dat het er in slaagt auteurs van zo’n goed kaliber aan te trekken.

W. Annard

Hermanus Verbeeck, Memoriaal ofte mijn levensraijsinghe Editie: Jeroen Blaak [Egodocu-
menten 16] (Hilversum: Verloren 1999) 232 pp.
Jan Bastiaan Molewater, ‘Hoe zal het met mij afloopen’. Het studentendagboek 1833-1835 van
Jan Bastiaan Molewater Editie: Henk Eijssens [Egodocumenten 17] (Hilversum: Verloren
1999) 112 pp.
Carel de Vos van Steenwijk, Een grand tour naar de nieuwe republiek: journaal van een reis door
Amerika 1783-1784 Editie: Wayne te Brake [Egodocumenten 18] (Hilversum: Verloren
1999) 192 pp.
The Diary of Elizabeth Richards (1798-1825). From the Wexford Rebellion in Ireland to Family Life
in the Netherlands Editie: Marie de Jong-Ijsselstein [Egodocumenten 19 (Hilversum: Ver-
loren 1999) 171 pp.
David Baute, Cort relaas sedert den jare 1609. De avonturen van een Zeeuws koopman in Spanje
tijdens de Tachtigjarige Oorlog Editie: Robert Kuiper [Egodocumenten 20] (Hilversum: Ver-
loren 2000) 96 pp.
Nina d’Aubigny, ‘Niet zo erg Hollands’. Dagboek van een reis naar Nederland (1790-1791) Edi-
tie: Helen Metzelaar [Egodocumenten 21] (Hilversum: Verloren 2001) 187 pp.
Clara Cornelia van Eijck, Mijn waarde vrindin. Een Gents journaal (1790-1791) Editie: Joost
Rosendaal [Egodocumenten 22] (Hilversum: Verloren 2000) 235 pp.

In 1958 introduceerde de historicus Jacob Presser de term egodocument als een verza-
melnaam voor persoonlijke documenten. Hij doelde hiermee op autobiografieën, me-
moires, dagboeken, reisverslagen en brieven. In de daaropvolgende twee decennia be-
steedde zowel het Tijdschrift voor Geschiedenis (1970) als het Internationaal Archief voor de
Vrouwenbeweging (1984) een themanummer aan egodocumenten. Die aandacht leidde
niet tot veelvuldig gebruik van dit soort bronnen door historici. Pas vanaf de laatste tien
jaar van de vorige eeuw groeide onder Nederlandse wetenschappers de belangstelling
voor egodocumenten als historische bron. Inmiddels behoort de term egodocument tot
het jargon van de historicus.

Die toegenomen belangstelling komt grotendeels op het conto van pleitbezorger Ru-
dolf Dekker, die in vele publicaties de aandacht vestigde op het egodocument als be-
langrijke historische bron. Dekker inventariseerde samen met Ruud Lindeman en Yvon-
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ne Scherf Noord-Nederlandse egodocumenten uit de vroegmoderne periode. In 1993 en
1994 publiceerden zij chronologische lijsten van meer dan 1000 teksten. In 1988 startte
onder redactie van Dekker en Gert-Jan Johannes de reeks Egodocumenten. De serie be-
staat uit autobiografieën, dagboeken, brieven, reisjournalen, memoires en aantekenin-
gen uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. De documenten zijn voorzien
van een inleiding en annotatie die steeds door andere personen worden verzorgd. In
1999 en 2000 verschenen de delen 16 tot en met 22.

De publicatie van een reeks egodocumenten behoort niet tot het gebruikelijke on-
derwerp van de recensent. Ten eerste omdat egodocumenten zo divers zijn dat het moei-
lijk is om tot algemene kenmerken te komen. Daarnaast is een bespreking als weten-
schappelijk werk niet van toepassing op persoonlijke documenten. Een kritische
bespreking van egodocumenten als historische bron is natuurlijk mogelijk, maar hoort
meer thuis in een artikel. Ik beperk mij daarom tot een bespreking van de verzorging van
de uitgaven in brede zin en de leesbaarheid van de egodocumenten zelf. 

Van verschillende kanten is erop gewezen dat egodocumenten alleen geanalyseerd
kunnen worden als er rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de
bron. Kennis over de bedoeling van de auteur en zijn of haar sociaal-economische ach-
tergrond, van de politieke omstandigheden waarin het verhaal zich afspeelt en de wisse-
lende functie van egodocumenten zijn dus noodzakelijk. Misschien ligt hier ook een taak
voor degenen die de publicatie van egodocumenten verzorgen. In de reeks Egodocu-
menten wordt de lezer in ieder geval een eind tegemoet gekomen. Alle uitgaven bevat-
ten een inleiding waarin de sociaal-economische en politieke achtergrond van het docu-
ment aan de orde komt. Bij sommige delen gebeurt dat zeer uitgebreid en zorgvuldig,
terwijl anderen volstaan met een korte introductie.

Het door Wayne te Brake verzorgde deel 18 is veel meer dan een weergave van het reis-
verslag van Carel de Vos van Steenwijk door Amerika tijdens 1738-1748. Te Brake (met
medewerking van Jeroen Blaak en Katherine M. Grant) begint met een gedegen schets
van de politieke context van de Nederlanden en Amerika. Hij besteedt vervolgens aan-
dacht aan achttiende-eeuwse schrijfconventies. De traditionele reisverslagen waren ge-
richt op een kritische beschouwing van de materiële ervaringen tijdens de reis. Het acht-
tiende-eeuwse dagboek was veel persoonlijker van aard en meer gericht op een exact
verslag van de individuele ervaring. De Vos van Steenwijk was zich bewust van de nadelen
van de laatste vorm, vooral omdat het verslag leesbaar moest zijn voor anderen. Dat blijkt
onder andere uit het feit dat de auteur de originele versie bewerkte. De nadruk op het li-
teraire gehalte van de tekst beperkte de persoonlijke notities. Zo wijst Te Brake erop dat
de auteur gegevens en dagen heeft weggelaten ten bate van de leesbaarheid. 

Interessant is verder dat de lezer wordt getoond dat het verslag een typisch Neder-
landse visie weerspiegelt. Daartoe worden de fragmenten vergeleken met de memoires
van Elkanah Watson over zijn tocht door de Nederlandse Republiek. De vergelijking
toont aan dat reisjournalen nieuwe informatie bieden over de zienswijze op andere cul-
turen en dat deze ideeën vaak generalistisch van aard zijn. Met deze reflecties overstijgt
het deel over De Vos van Steenwijk de kale beschrijving van context, persoon en egodo-
cument. 

Het door Jeroen Blaak verzorgde deel valt eveneens op door de zorgvuldige uitwer-
king van de sociaal-economische context van zijn autobiograaf Hermanus Verbeeck. De
tekst is uitzonderlijk omdat er weinig autobiografieën bestaan van eenvoudige am-
bachtslieden uit de vroegmoderne periode (1621-1681). Zijn levensbeschrijving is in
dichtvorm en helaas behoorde Verbeeck tot de mindere dichters. Dat maakt de uitgave,
hoe interessant ook, moeilijk leesbaar. Verbeeck vormt een uitzondering, want de mees-
te egodocumenten zijn prettig leesvoer. Het korte verslag van de Zeeuwse koopman Da-
vid Baute over zijn koopmansbestaan in Zeeland en Spanje tijdens de zeventiende eeuw
leest als een avonturenroman. 
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Sommige inleidingen zijn helaas minder uitgebreid of kritisch. Zo is het jammer dat
de notities over hysterie in de negentiende eeuw bij het deel over Elizabeth Richards, de
vrouw van Frederik Willem van Limburg Stirum, niet zijn uitgewerkt. De auteur van het
dagboek besteedt veel aandacht aan de ziekelijke aanvallen van haar dochter. Marie de
Jong-IJsselstein noemt de algemene verklaring dat de vrouwelijke hysterie in de negen-
tiende eeuw een uiting was van protest maar werkt dit niet uit. Daarnaast maakt ze geen
onderscheid tussen de visie van tijdgenoten, verklaringen van historici en de opvattingen
van de huidige medische wereld als het gaat om de ziekteverschijnselen. Daar staat te-
genover dat het boek een personenregister met enkele belangrijke persoonsgegevens be-
vat en dat achter in het boek een genealogie is opgenomen. Die zorgvuldigheid betreft
alle delen van de reeks. Waar nodig staat voorin een geografische kaart en achterin een
plaats- en personenregister. 

De reeks Egodocumenten maakt bijzondere bronnen direct toegankelijk. De manier
waarop de uitgaven zijn verzorgd, maakt de toegankelijkheid en leesbaarheid nog groter.
Maar ook zonder de inleidingen zijn de teksten de moeite van het lezen waard. Hoe vaak
wordt de historische sensatie – zoals hier – op een dienblad gepresenteerd?

Manon van der Heijden

Patricia Kelly Hall e.a. (eds.), Handbook of international historical microdata for population re-
search (Minneapolis: Minnesota Population Center 2000) 396 pp. ISBN 0-9703410-0-8 Niet in
de handel; te bestellen via: http://www.uottawa.ca/academic/arts/cdn/imag/index.html

Dit boek is een soort Gouden Gids van openbare databestanden uit de hele wereld met ge-
gevens op individueel niveau, die representatief zijn voor de bevolking van een land of re-
gio. De nadruk ligt op de late negentiende en de twintigste eeuw, maar er is soms ook ma-
teriaal uit eerdere perioden. In het eerste deel stellen zestien grote databanken zichzelf
op summiere en zakelijke wijze voor. Er wordt steeds een overzicht geboden van ontstaan
en inhoud van het databestand, de documentatie wordt beschreven, er wordt gewaar-
schuwd voor bepaalde interpretatieproblemen en er worden onderzoeksmogelijkheden
geschetst. In de meeste gevallen gaat het om bestanden met steekproeven uit de tienjaar-
lijkse volkstellingen, waarbij de oorspronkelijke formulieren zijn ingevoerd in de compu-
ter. Met zo’n bestand kan veel diepgaander onderzoek gedaan worden dan met de gepu-
bliceerde volkstellingsresultaten, die doorgaans alleen kruistabellen bevatten. Nu kan
men concrete individuen bestuderen, van wie vaak beroep, inkomen, geloof, gezinssitu-
atie en leefomgeving bekend zijn. Meestal gaat het om enkele procenten van de totale be-
volking, maar in sommige gevallen wordt een ‘oversample’ geboden waarmee ook etni-
sche minderheden en kleinere gemeenschappen goed zijn te bestuderen. De
volkstellingen blijken soms met de steekproeven te kunnen worden gecorrigeerd. Bij-
voorbeeld in Quebec werden echtscheidingen (tot in 1901) niet toegestaan en kwamen ze
ook niet in de gepubliceerde census voor. De oorspronkelijke formulieren bevatten ech-
ter wel degelijk gescheidenen.

Het boek staat vol met fascinerende suggesties voor onderzoek. Zo maakt de Colom-
biaanse databank het mogelijk om de demografische gevolgen van chronisch geweld te
onderzoeken. Ook kan men de leefsituatie van Colombianen vergelijken met die van
hun naar de VS geëmigreerde landgenoten, door parallel gebruik te maken van de Ame-
rikaanse bestanden. De volkstellingen van veel landen waren vaak heel gedetailleerd. Zo
wilde men in Canada (in 1901) alles weten over eigendom en pacht en was men in Noor-
wegen (in 1891) geïnteresseerd in zaken als bloedverwantschap tussen echtelieden. In
een aantal landen zijn doorlopende registers aanwezig, waarmee volledige levenslopen
kunnen worden gereconstrueerd. Dergelijk materiaal leent zich bij uitstek voor onder-
zoek naar bijvoorbeeld levensverwachting en migratie. Nederland wordt vertegenwoor-
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digd door de Historische Steekproef Nederlandse bevolking. In dit project worden on-
geveer 77.000 mensen (geboren tussen 1812 en 1922) gevolgd in hun rondgang door
burgerlijke stand en bevolkingsregister. Het bestand vormt nu al de basis voor heel divers
onderzoek, onder andere naar de achtergronden en loopbanen van dienstboden. Inte-
ressant is het project van het Italiaanse Toscane. Hierin wordt de volledige volkstelling
van 1841 gekoppeld aan huwelijksakten en kadasters. Op deze wijze komt innovatief on-
derzoek naar de rol van bezit in huwelijksstrategieën binnen bereik. Ook hier geldt dat
de gegevens (op termijn) vrij toegankelijk worden.

Sommige bijdragen zijn explicieter over de bruikbaarheid van de data dan andere. In ie-
der geval wordt duidelijk dat alles staat of valt met de kwaliteit van de documentatie, waar-
in exact wordt beschreven hoe met bepaalde gegevens om moet worden gegaan. In Cana-
dese volkstellingen werd bijvoorbeeld de letter ‘b’ ingevuld voor de huidskleur van een
blank óf zwart persoon afhankelijk van de taal van de volksteller (Frans of Engels). Verge-
lijking van opeenvolgende volkstellingen wordt bemoeilijkt doordat telkens categorieën
verdwijnen of juist verschijnen. Zo kende de Chinese census van 1980 nog de categorie ‘in
afwachting van een door de overheid toe te wijzen baan’. In 1990 was dit systeem afgeschaft.
Omgekeerd was vrije vestiging in 1990 mogelijk geworden, wat leidde tot allerlei vragen
rond migratie. De vergelijking tussen verschillende landen is nog moeilijker, vanwege sterk
verschillende definities van bijvoorbeeld huishoudens, vrouwenarbeid en stedelijkheid. 

Toch is het juist de vergelijkbaarheid tussen perioden en landen waar de projectgroep
achter dit boek zich sterk voor maakt. In het tweede deel wordt een aantal initiatieven in
deze richting besproken. De belangrijkste hiervan is de IPUMS-International, wat staat
voor Integrated Public Use Microdata Series. In dit aan de Universiteit van Minnesota ge-
vestigde project worden steekproeven uit de volkstellingen over de hele wereld verza-
meld en via een uitgekiend interactief systeem via internet ter beschikking gesteld, mét
de benodigde documentatie. Men neemt zich voor tot internationaal vergelijkbare co-
deringen van beroepen, huishoudens en dergelijke te komen. Gezien wat er in korte tijd
al bereikt is, lijkt het me niet te veel gezegd dat een doorbraak in grensoverschrijdend
onderzoek ophanden is.

Het is jammer dat de redactie haar taak niet wat serieuzer heeft opgevat. Het boek
wordt ontsierd door typefouten, verschillende systemen van annotatie en een literatuur-
lijst ontbreekt. Maar dit doet niets af aan het weidse perspectief dat de sociaal-economi-
sche geschiedenis met deze inventarisatie aangereikt krijgt.

Jan Kok

Jaarboek 1999 Nederlands Openluchtmuseum (Nijmegen / Arnhem: SUN / Nederlands
Openluchtmuseum 1999) 414 pp.

Sinds de verzelfstandiging in 1991 heeft het Nederlands Openluchtmuseum een aantal
ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo kan men tegenwoordig een arbeiderswoning
met een jaren-zeventiginterieur bezoeken, een gesprekje met een Staphorster boer aan-
knopen of zich laten verrassen door een serie diorama’s met scènes uit het dagelijks le-
ven in Nederland. Het vijfde Jaarboek van het Nederlands Openluchtmuseum biedt met
een veertiental bijdragen een reflectie op deze en andere veranderingen in het museum.
De bijdragen zijn verdeeld over vier hoofdthema’s: Museale interpretatie, Visueel essay,
Veelvormig heden en verleden en Achtergronden bij collectie en presentatie. Behalve
naar recente ontwikkelingen in de museumwereld, zoals de opkomst van de contextge-
richte benadering in het verzamel- en presentatiebeleid, wordt ook gekeken naar wat er
buiten het museum gebeurt met een mooie bijdrage over tattoos (Paul Faber) en een be-
schouwing over de rol van emotietelevisie in het kanaliseren van collectieve ervaringen
in een geïndividualiseerde samenleving (Sonja de Leeuw). 
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De bundel opent met een waarschuwing van de voormalig directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau Adriaan van der Staay dat musea in deze tijden van individualise-
ring hun culturele gidsfunctie dreigen te verliezen en verworden tot een soort culturele
supermarkten, waar overzicht en objectiviteit ontbreken. Volgens Van der Staay zouden
musea moeten proberen hun publiek houvast te bieden door het vertellen van één ge-
zaghebbend, samenhangend verhaal met duidelijke oriëntatiepunten in ruimte en tijd.
Niet de collectie zou daarbij als uitgangspunt moeten dienen, maar het verhaal dat men
als museum wil vertellen. Lijnrecht hiertegenover staat de benadering zoals Pieter Mols
die schetst in zijn artikel in het Jaarboek over de Identiteitsfabriek Zuid Oost (idzo). Bij
de idzo gaat men juist uit van het idee dat mensen allemaal hun eigen verhaal moeten
maken. Men laat de voorwerpen voor zichzelf spreken en probeert zo min mogelijk gid-
send op te treden. Het idzo is geen museum, maar een ervaringspark, een centrum van
activiteiten waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangstelling van
de individuele bezoeker. Het idzo schept alleen de kaders, waarbinnen men zelf aan het
werk kan. Zo kunnen bezoekers die geïnteresseerd zijn in het thema ‘outsiders’ kiezen
uit events die betrekking hebben op asocialen, criminelen en zonderlingen, maar zij kun-
nen ook een atelier voor outsider art in een instelling voor gehandicapten bezoeken of in
het natuurlijke landschap worden gewezen ‘op de aanwezigheid van Amerikaanse vogel-
kers die het oorspronkelijke bos dreigt te overwoekeren’.

Wat de benadering van Van der Staay en Mols met elkaar gemeen hebben, is het be-
lang dat wordt gehecht aan het vertellen van een verhaal (of verhalen). Ook in het Ne-
derlands Openluchtmuseum draait alles om het verhaal en wil men meer doen dan al-
leen objecten tonen. Het artikel van museummedewerkers Ad de Jong en Rob Spreeuw
laat zien hoe men voortbouwend op de bestaande collectie het verhaal van het dagelijks
leven in Nederland probeert te verbeelden. Met het nieuwe beleid streeft men er niet al-
leen naar de bezoeker meer dan vroeger attent te maken op de veranderingen in de tijd
(bijvoorbeeld door de inrichting van arbeidershuisjes uit een aantal steekjaren) en va-
riatie in de ruimte (door een reisroute aan te bieden met duidelijk herkenbare regiona-
le of lokale accenten), maar ook om het verleden aansprekender te maken door zoge-
heten ‘analoge’ museografische middelen, zoals de inzet van ‘levende mensen’ (third
person interpretation) en de reconstructie van interieurs, landschappen en straatbeelden.

Door objecten in een context te laten zien, lijkt er minder sprake te zijn van ver-
vreemding, maar dient zich wel een ander probleem aan. Bij een benadering waar het
verhaal (of verschillende verhalen) zo centraal staat, wordt men immers automatisch ge-
confronteerd met het vraagstuk van de authenticiteit en het is dan ook niet verwonder-
lijk dat dit onderwerp in vrijwel alle bijdragen in het Jaarboek ter sprake komt. Peter van
Mensch waarschuwt in een afzonderlijke bijdrage over deze problematiek dat musea niet
een soort hyperrealiteit dienen na te streven: een bezoek aan het museum is geen ‘dagje
terug in de tijd’. 

Een mooi tegenwicht op de sterk op het heden gerichte bijdragen bieden het artikel
van Anton Schuurman over de plattelandscultuur in de negentiende en vroege twintig-
ste eeuw en het afsluitende artikel van Renate van de Weijer, Hanneke Nuijten en Piet
van Cruijningen over de geschiedenis van de in het museum herbouwde boerderij uit
Giethoorn. Schuurman beschrijft hoe de plattelandscultuur zich in de loop van de ne-
gentiende eeuw in reactie op de opkomst van de natiestaat en het industrialiserings- en
commercialiseringsproces ontwikkelde tot een regionale, in sommige opzichten op het
verleden gerichte cultuur. Schuurman staat zeker niet alleen in zijn visie op het moder-
niseringsproces. Het traditionele beeld van een platteland dat pas in de loop van de ne-
gentiende eeuw uit haar isolement gehaald zou worden, blijkt echter hardnekkiger dan
men wellicht zou denken, getuige het (ook door Schuurman in dit verband genoemde)
verhaal van Geert Mak over Jorwerd. 

Grondig historisch onderzoek noodzaakt soms tot bijstelling van een heel aanspre-
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kend verhaal, maar men krijgt er, na wat inspanning, wel een mooi verhaal voor terug.
Bovendien maakt het nieuwsgierig. Het artikel waarmee het Jaarboek afsluit, is wat dit be-
treft een uitstekend voorbeeld. Wie de moeite neemt het gedetailleerde onderzoeksver-
slag helemaal door te lezen, zal voortaan met een heel andere blik naar de boerderijen
op het terrein van het Nederlands Openluchtmuseum kijken en zich voortdurend afvra-
gen wat nou eigenlijk authentiek is. Niet alleen werden bij de verplaatsing van de Giet-
hoornse boerderij naar het museum diverse onderdelen van de boerderij vervangen of
gereconstrueerd, ook voor die tijd (in de jaren vijftig van de vorige eeuw) kon men al
moeilijk van een oorspronkelijk bouwwerk spreken. Bij de bouw in 1832 waren immers
al diverse materialen van andere boerderijen gebruikt en in de tussenliggende jaren had-
den tal van meer en minder ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden. Het precieze ver-
haal over dat geknutsel laat zich niet in een paar woorden vertellen aan de nietsvermoe-
dende museumbezoeker. Maar het Jaarboek leent zich er uitstekend voor en het is dan ook
te hopen dat de redactie ook in de toekomst juist aan die historische achtergrond van de
gebouwen ruim aandacht blijft besteden. 

Hester Dibbits

Geertje Mak, Sporen van verplaatsing. Honderd jaar nieuwkomers in Overijssel (Kampen: Stich-
ting IJsselacademie 2000) 240 pp. ISBN 90-6697-110-x 

Het is niet gebruikelijk dat een Belgisch onderzoeker zich buigt over een populariserend
historisch boek uit Nederland. In ‘Verschil als uitgangspunt’, een artikel dat verscheen in
TvSG 4-2000, zette Geertje Mak enkele theoretische lijnen van haar boek Sporen van ver-
plaatsing uiteen. Die waren voor mij uitdagend genoeg om dit voor Nederlanders be-
stemde boek te lezen. Uit ‘Verschil als uitgangspunt’ haal ik een drietal interessante pun-
ten: de focus op interactie, een actorperspectief op zowel nieuwkomers als gevestigden
en de rapportering van de standplaatsgebondenheid van de onderzoeker. 

Een sterk element van Sporen van verplaatsing is de keuze voor het thema interactie die
de grens tussen ‘zij’ en ‘wij’ voortdurend laat bewegen. Heel wat migrantenstudies be-
handelen de verschillende immigranten in aparte hoofdstukken en stellen nieuwkomers
zo voor als al te vaststaande entiteiten. Door in elk hoofdstuk de vinger te leggen op een
vorm van interactie, toont Mak daarentegen aan dat afhankelijk van de context andere
opdelingen tussen nieuwkomers en gevestigden golden. Op die manier laat ze de grens
tussen ‘wij’ en ‘zij’ voortdurend bewegen. In het hoofdstuk Wonen bijvoorbeeld voert Mak
zowel de Belgische vluchtelingen van 1914-1918, als de Noord-Nederlandse, mediterra-
ne en Turkse arbeidsmigranten op als bewoners van particuliere kosthuizen. De overheid
voorzag een meer gecontroleerde vorm van huisvesting in barakkenkampen of woonoor-
den voor joodse vluchtelingen in de jaren dertig, Ambonezen in de jaren vijftig en re-
cente asielzoekers. In het daaropvolgende hoofdstuk Werken wordt heel anders gekeken
naar de Noord-Nederlandse, Italiaanse, Spaanse en Turkse arbeidsmigranten. Verder
duiken enkele nieuwe categorieën op: Duitse grensarbeiders en niet-economische inwij-
kelingen die als arbeidsreservoir werden benaderd, met name Displaced Persons na de
Tweede Wereldoorlog, Indische Nederlanders of Hongaren in 1956. In het hoofdstuk Ge-
loven worden allerlei christelijke groepen onder één noemer geplaatst en vergeleken met
joden en islamieten. Mak heeft voorrang gegeven aan de wisseling van categorieën en
wellicht daardoor is het globale overzicht van de nieuwkomers in het inleidende hoofd-
stuk beperkt gebleven. Daar mis ik cijfermatige gegevens over nieuwkomers en gevestig-
den en een aanduiding van de specificiteit van Overijssel als immigratiegebied in Neder-
land. In een voetnootje wordt aangegeven dat die specificiteit gering is, maar dit had op
zijn minst in de tekst gemogen. 

De overzichtelijkheid ten spijt blijft het een kunstgreep hoe Mak categoriseringen de-
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construeert door de focus op interactie. In de twee laatste hoofdstukken doet ze dat heel
origineel door precies twee interactievormen te selecteren die het definiëren van ande-
ren betreffen. In het afsluitende hoofdstuk Schiften illustreert zij treffend hoe sociale on-
derscheidingen in korte tijd kunnen evolueren, zoals in het geval van de joodse familie
die ondanks een liberale geloofspraktijk en het idee ‘dat je je aan Nederland moest aan-
passen’, einde jaren dertig erg bewust werd (gemaakt) van haar aparte, joodse identiteit.
Hoe taai en effectief categoriseringen ondanks hun veranderlijkheid zijn, wordt duide-
lijk in het hoofdstuk Vertellen. Joodse vluchtelingen konden de Nederlandse overheid nog
zo voorhouden dat ze in Duitsland ‘gevaar voor lijfsbehoud’ liepen en dat hun ten on-
rechte door de nazistische overheid een strafdossier was toegekend; ze waren te machte-
loos om het beeld aan te tasten dat de Duitse instellingen onder het nazisme normaal
functioneerden. 

In ‘Verschil als uitgangspunt’ attendeerde Mak erop dat migratiegeschiedenissen niet
zelden allochtonen als passief slachtoffer van vooroordelen representeren en autochto-
nen aanzetten tot activiteit, tot een zich verplaatsen en inleven in de situatie van de al-
lochtonen. Zij poneerde in dit artikel dat ze door te spreken over ‘hoe migranten en ge-
vestigde inwoners van Overijssel met elkaar in contact kwamen’ beide partijen tot actoren
zou construeren. Mak komt op dit punt minder origineel uit de hoek in Sporen van ver-
plaatsing dan ze belooft. Zij beeldt de nieuwkomers af – ze heeft het vooral over de eer-
ste generatie – als uiterst actief en niet als eenzijdig positief. Sporen van verplaatsing leert
over vooroordelen over het seksuele gedrag van de Nederlanders, in het hoofdstuk Vrij-
en, en over zowel de cohesieve als de distinctieve aspecten van de godsdienstbeleving van
nieuwkomers. Maar Mak onttrekt zich niet aan de slachtofferretoriek, wanneer ze naast
dat verhaal over actieve nieuwkomers stelt dat het nu de Nederlanders en jongere gene-
raties zijn die zich moeten verplaatsen. De eerste generatie nieuwkomers heeft uit pure
noodzaak reeds vele inspanningen tot verplaatsen gedaan en wordt door Mak niet aan-
gemoedigd tot activiteit. Het is onvermijdelijk, ook voor Mak, dat je als auteur een opi-
nie ventileert, bijvoorbeeld in een wat eenzijdig actorperspectief. Zo beschouwd is Mak’s
kritiek op het passieve beeld van allochtonen in migratiestudies niet onterecht, maar wel
enigszins overtrokken.

In zowel het artikel als het boek heeft Mak nog een tweede overmoedige aankondiging
over de actoren van haar verhaal gedaan. Het zou nu eens gaan over ‘het contact tussen
de nieuwkomers en de gevestigde inwoners van Overijssel’. Niettemin belicht het boek
overwegend de interactie tussen nieuwkomers en Overijsselse beleidswerkers, gaande
van de personeelsverantwoordelijke in de textielfabriek tot de tolk, priester of maat-
schappelijke werker. Over interpersoonlijke contacten met Nederlandse buren, collega’s,
familieleden en vrienden verneem je enkel iets vanuit het standpunt van de nieuwko-
mers. Daar is geen oorspronkelijk bronnenonderzoek naar verricht. Problematisch is dat
Mak zowel in het boek als het artikel niet aangeeft dat zij in de eerste plaats de confron-
tatie tussen nieuwkomers en beleid heeft onderzocht. Zij lijkt daarenboven zelf overtuigd
dat de empirische data meer kunnen opleveren dan de weliswaar genuanceerde analyse
van de beleidsmatige ontwikkelingen. Mak concludeert dat de beleidsmatige omgang
met allochtonen gestaag is toegenomen ten koste van de particuliere omgang. Wanneer
in Sporen van Verplaatsing over particuliere omgang wordt gesproken, gaat het echter in
grote mate om instrumentele transacties, bijvoorbeeld de private kosthuizen of de op-
vang van vluchtelingen in ruil voor een vergoeding, of om ideologisch geïnspireerde vor-
men van hulpverlening. Dat niveau van particuliere omgang is inderdaad overgenomen
door overheden. Mak wekt daarentegen de indruk dat het beleid ook alle andere inter-
persoonlijke contacten, zoals de affectieve bindingen, heeft overgenomen. Daarover kan
ze met haar onderzoeksmateriaal niet echt een uitspraak doen. Dat kan ze evenmin over
honderd jaar vooroordelen. Mak suggereert in één pennentrek dat het aversieve racisme
typerend is voor Nederlanders. Aversieve racisten vermijden contact met nieuwkomers
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uit vrees iets verkeerds te doen en van racisme beschuldigd te worden. Zonder empiri-
sche evidentie komt dit vergoelijkend over. 

Mak zelf is in feite de derde actor in het boek. Zij heeft er bijzonder goed aan gedaan
openlijk te rapporteren over haar interactie met de respondenten. Dit is ten dele me-
thodologische eerlijkheid. Het geeft de bias aan van het onderzoek aan, bijvoorbeeld het
feit dat geïsoleerde niet Nederlandssprekende allochtonen niet bereikt konden worden.
De auteur betoont dezelfde eerlijkheid – ‘meerstemmigheid’ zou zij het noemen – wan-
neer ze haar eigen interpretatie van de bronnen problematiseert en herformuleert, zo-
als in de epiloog. De interviewinteractie wordt niet enkel op haar beperkingen onder-
zocht, Mak wendt ze tegelijk aan als onderzoeksgegeven. Het vertoog dat ontstaat in
contact met een Nederlandse onderzoekster zegt iets over de positie die allochtonen
zichzelf toekennen, want vanzelfsprekend representeert voor hen die onderzoekster een
bepaald segment van de Nederlandse samenleving waarvoor ze zich verbergen of waar-
tegen ze zich verdedigen. Zo analyseert Mak haarfijn hoe enkele zegslieden uit de groep
van mediterrane en Turkse gastarbeiders telkens hetzelfde defensieve verhaal hebben dat
zij zijn gekomen om te werken, te sparen en terug te keren. Interessant is dat dat verhaal
niet op hun eigen leven van toepassing is. Het is een verhaal in zeer algemene termen dat
dient om de eigen sociale groep te verdedigen. 

Scherp is de vertooganalyse en de aanduiding van de standplaatsgebondenheid, maar
toch kan een kanttekening bij de methodologische eerlijkheid geplaatst worden. De in-
terviews fungeren in Sporen van verplaatsing als actuele betekenisconstructies en als leve-
ranciers van feiten of ervaringen. Niettemin rapporteert Mak niet hoe ze in haar bron-
nen heeft gezocht naar geloofwaardigheid, bijvoorbeeld door het vergelijken van
bronnenmateriaal. Je hebt als lezer de indruk dat de verhalen uit interviews, archieven
en pers, netjes in elkaar passen en elkaar nooit tegenspreken. Er was klaarblijkelijk ook
geen ruimte om duidelijker te situeren uit welke soort bronnen welke informatie werd
gehaald – ergens afgekort tot een nietszeggend ‘uit het Deventer register blijkt’ (p. 35) –
en waarom deze informatie enige geldigheid heeft. Is dit misschien één van de opoffe-
ringen die de auteur heeft gedaan aan de vulgarisering? Een mindere zet tenslotte, mis-
schien in functie van de vulgarisering maar erg ten nadele daarvan mijn inziens, is dat de
bijschriften bij de foto’s enkel achteraan in het boek te vinden zijn. Dit detail doet even-
wel niet af aan de krachttoer die Mak heeft uitgehaald om de lezer te confronteren met
de onbestendigheid van categoriseringen.

Leen Beyers

Kees Smit, Pieter Langendijk (Hilversum: Verloren 2000) 382 blz. ISBN 90-6550-099-5 

‘Lang gewacht, maar toch gekregen’, een uitspraak die bij uitstek op Kees Smits biogra-
fie van Pieter Langendijk (1683-1756) van toepassing is. In vele opzichten was het wach-
ten de moeite waard: het boek is fraai vormgegeven en van aantrekkelijke illustraties
voorzien. Kees Smit heeft zich gewetensvol van zijn taak gekweten en enkele bijlagen (ge-
nealogie en bibliografie van Langendijk, een volledig overzicht van opvoeringen van zijn
toneelwerk en een lijst van niet in de verzamelbundels Gedichten opgenomen huwelijks-
poëzie, met vindplaats) geven deze biografie een meerwaarde. Het boek is goed toegan-
kelijk dankzij een register op persoonsnamen en titels.

Het werk valt uiteen in twee delen: deel 1 behandelt Langendijks jeugdperiode en zijn
Amsterdamse jaren; deel 2 speelt zich geheel af in Haarlem. Smit volgt het leven van blij-
spel- en gelegenheidsdichter Langendijk, die de meesten nog kennen van zijn Wederzijds
Huwelijksbedrog, op de voet. Door grondig en zorgvuldig zoekwerk in bibliotheken en ar-
chieven zijn er zoveel nieuwe gegevens boven water gekomen, dat gesteld kan worden dat
er vermoedelijk in de eenentwintigste eeuw niet nog eens een Langendijk-biografie ge-
schreven zal worden. In zeker opzicht is dat jammer. 
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Smit heeft geen gelegenheid voorbij laten gaan om gevonden feiten te vermelden, ook
wanneer ze slechts in de marge iets toevoegen aan ‘bijrollen’ op dit levenstoneel van Lan-
gendijk. De lezer raakt daardoor het zicht op de hoofdfiguur wel eens kwijt in de op-
somming van minder relevante gegevens. Pieter Langendijk blijft zo – ondanks een be-
tere inkleuring van details – toch nog een som der delen; het geheel (‘Een schrijversleven
moet een integrale visie op leven, werk en tijd geven’ volgens Monica Soeting in de Volks-
krant van 22 oktober 2000 in een artikel over het genre van de auteursbiografie) komt
niet helemaal tot stand. Dat is deels het gevolg van het feit dat Smit wel veel opmerke-
lijkheden constateert, maar niet voldoende naar verklaringen zoekt. Het komt bijvoor-
beeld meermalen voor dat Smit, soms enigszins verbaasd, vaststelt dat voor de één uit een
familie wel een huwelijksgedicht werd geschreven, maar voor de ander niet. Waarom dat
zo was, wordt echter niet geproblematiseerd. Evenmin wordt duidelijk welke conclusies
we kunnen trekken uit het feit dat de dichter in een bepaalde kring als gelegenheids-
dichter optrad. Smit stelt dat het initiatief bij de bezongen personen lag, en dat er dus
sprake was van een opdracht (die geld opbracht!), maar soms leidt hij mede uit de tekst
van de gedichten af dat er sprake was van een vriendschapsverhouding, en dat Langen-
dijk een vriendendienst verleende. Nu hoeft het een het ander niet uit te sluiten, maar
het is riskant om de functie van gelegenheidsdichtwerk en de poëticale eisen van het gen-
re uit het oog te verliezen, en al te veel waarde te hechten aan genormeerde formulerin-
gen en het toevallige feit dat het ene gedicht wel bewaard is gebleven en het andere niet.
Uit de biografie wordt niet duidelijk in welke gevallen een opdracht is verstrekt en wan-
neer niet, en daarmee krijgt de lezer geen duidelijk zicht op de werkelijke verhouding
tussen Langendijk en de bezongen personen in zijn huwelijksgedichten. Begrip voor het
gebruiks- of wegwerpkarakter van het gelegenheidsgenre en voor de poëticale normen
ervan zou Smit (die niet expliciet aandacht besteedt aan literaire theorie) ook hebben
behoed voor de vrij stellige opmerking dat Langendijk in 1720 genoeg begon te krijgen
van de huwelijkspoëzie. De bundeling van de gedichten in 1721 en het relatief geringe
aantal gedichten uit een periode van dertig jaar in het derde deel van 1751 (waaraan de
in enkele collecties bewaard gebleven niet herdrukte werkjes kunnen worden toege-
voegd) vormen geen doorslaggevend argument voor een dergelijke opmerking. Even-
min zijn de negatieve opmerkingen in de teksten over het genre (en de dichterlijke ei-
sen die eraan gesteld werden) erg letterlijk te nemen. Deze quasi kritische houding was
een topos op zichzelf. Het blijft natuurlijk best mogelijk dat Langendijk erop was uitge-
keken, maar sociale verplichtingen waren in de achttiende eeuw sterker dan persoonlij-
ke ongenoegens. 

Nogal storend is Smits gewoonte om zich over voorgangers afkeurend uit te laten. Juf-
frouw Van Eeghen heeft iets niet opgemerkt, het contemporaine Leeven van Pieter Lan-
gendijk is onbetrouwbaar en gaat voortdurend in de fout, Van Es doet onjuiste bewerin-
gen, etc. Vooral Langendijks eerdere biograaf Meijer (1891!) moet het ontgelden, wat
een dieptepunt bereikt in de suggestie dat deze de dubbele intriges in Langendijks to-
neelwerk niet kon begrijpen omdat hij ‘saai en ongehuwd’ was. Aangezien Smit een be-
langrijk deel van zijn werk besteedt aan het bespreken van de secundaire literatuur over
Langendijk en hij dus schatplichtig is aan vele pioniers op dit terrein, had hij er beter aan
gedaan om hun bijdragen met mildheid te bezien en vooral in het licht van hun tijd. Er
bestaat geen onderzoek zonder fouten en hiaten en iedere publicatie bouwt weer voort
op eerdere. Ondanks al het onderzoek dat Smit in de loop van vele jaren heeft verricht,
ontbreken ook in zijn lijst enkele huwelijksgedichten die na raadpleging van het Nieuw
Letterkundig Magazijn (1989) van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wel te
vinden waren geweest. Anderzijds is op de bij IDC Publishers recentelijk uitgekomen CD-
Rom Dutch Occasional Poetry of the 16th through 18th Centuries, waarop deze gedichten wor-
den beschreven, huwelijkspoëzie van Langendijk niet aanwezig die wel in Smits lijst voor-
komt, dit ten gevolge van het feit dat het op de CD-Rom opgenomen bestand uitsluitend
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berust op de vier grootste collecties in Nederland (KB, Centraal Bureau voor Genealo-
gie, bibliotheek GA Amsterdam, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde), en niet
die van bijvoorbeeld het voor Langendijk belangrijke Archief voor Kennemerland. Voor
de gebruiker betekent dit dus dat, wanneer men volledigheid nastreeft, beide bronnen
naast elkaar gehanteerd moeten worden.

Wanneer de lezer bereid is om vele vaak nodeloos moralistische oordelen die de
auteur uitspreekt ter zijde te schuiven en het boek als Fundgrube te gebruiken, zal het een
buitengewoon nuttig werk blijken te zijn. Maar men blijft nieuwsgierig naar bijvoorbeeld
de mate waarin de huwelijkspoëzie Langendijk geld heeft opgeleverd: hoeveel van wie en
hoe vaak, wat er precies in zijn boeken- en prentenverzameling zat: hoeveel hij er wan-
neer aan uitgaf (of wat hij kreeg – betaling in natura?), en wat hij ervan in zijn werk ge-
bruikte. Antwoorden op dergelijke vragen vervolledigen het beeld van literatuur in een
sociale omgeving, maar ze zijn niet makkelijk te vinden.

Adèle Nieuweboer

Huib J. Zuidervaart, Van ‘Konstgenoten’ en hemelse fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de
achttiende eeuw (Erasmus Publishing, Rotterdam 1999) 663 pp.

Als eerste mag gezegd, dat Zuidervaart met dit lijvige en uitermate gedetailleerde proef-
schrift een prestatie van formaat heeft geleverd. Het werk werd verricht in de loop van
vele jaren, naast een betrekking als leraar natuurkunde en andere activiteiten. Een be-
spreking voor dit tijdschrift is zinvol, aangezien niet inhoudelijk-sterrenkundige zaken
centraal staan maar de personen die zich met dit vak bezig hielden en hun (inter)natio-
nale correspondentienetwerk. Een charmante trek van het boek is de levendige vertelt-
rant, die van de ten tonele gevoerde dilettant-astronomen mensen van vlees en bloed
maakt. De keren dat Zuidervaart in het lopende verhaal toch nog te weinig kwijt kan, wor-
den opgevangen in een uitgebreid notenapparaat. En de lezer die de rijkdom aan gege-
vens nog eens netjes op een rij gepresenteerd zou willen zien, wordt op zijn wenken be-
diend in de serie bijlagen. Voorts is de tekst verluchtigd met ruim honderd afbeeldingen.

De auteur is heel duidelijk over wat hij met dit boek voor heeft: in de Nederlandse we-
tenschapsgeschiedschrijving is de beoefening van de sterrenkunde in de achttiende eeuw
onderbelicht gebleven en afgedaan als onbeduidend. Dat oordeel gaat terug op negen-
tiende-eeuwse schrijvers zoals Collot d’Escury – wier benadering op ‘grote mannen’ fo-
custe – en was tot op heden nagenoeg ongetoetst gebleven. In deze lacunes heeft Zui-
dervaart uitvoerig en consciëntieus voorzien. Zijn werkwijze heeft met name geresulteerd
in het blootleggen van het fenomeen van het informele dilettantengezelschap; groepe-
ringen die in veel gevallen beschouwd kunnen worden als voorlopers van latere, gefor-
maliseerde genootschappen.

De hoofdonderwerpen zijn het onderzoek van komeetbanen en de zonneparallax in
de periode 1715-1770. (De zonneparallax is de hoek waaronder een waarnemer in het
middelpunt van de zon de aardstraal zou zien; deze kan worden bepaald uit zonsover-
gangen van binnenplaneten; vervolgens kan hieruit de afstand aarde-zon worden bere-
kend). Maar de schrijver neemt de gelegenheid te baat om deze materie grondig in haar
context te zetten. Het natuurfilosofische kader, gevormd door newtonianisme en fysico-
theologie, krijgt de nodige aandacht maar wordt tegelijk voorzien van de aantekening
dat, wanneer men eenmaal daadwerkelijk aan het waarnemen of rekenen sloeg, dood-
gewone nieuwsgierigheid en werklust toch de boventoon voerden. In een schets van het
institutionele kader waarbinnen in de Noordelijke Nederlanden de sterrenkunde werd
beoefend, passeren onder meer de bestaande observatoria, de opleidingswegen waar-
langs men tot sterrenkundig onderzoek kon komen, universiteiten en genootschappen
en, last but not least, dat typisch achttiende-eeuwse verschijnsel van de popularisering van
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wetenschap, de revue. Hier roert Zuidervaart ook voor het eerst een punt aan waarop hij
later nog regelmatig terug zal komen, namelijk dat het strikt particuliere karakter van de
sterrenkunde en het Noord-Nederlandse wetenschappelijk onderzoek in het algemeen,
voortkwam uit het ontbreken van een centraal gezag. In schril contrast met de Neder-
landse situatie stond de inbedding van de wetenschapsbeoefening in Frankrijk en Enge-
land, waar de Académie Royale des Sciences en de Royal Society zich konden koesteren
in een vorstelijk mecenaat.

Een karakteristiek punt van het achttiende-eeuwse sterrenkundig onderzoek is de fun-
damentele rol van Newtons gravitatietheorie. Hiermee konden bijvoorbeeld onregelma-
tigheden en vertragingen in de banen van planeten en kometen worden verklaard, voor-
speld en berekend. Het centrale deel van Van ‘konstgenoten’ (een contemporaine
aanduiding voor amateur-natuurwetenschappers) bestaat, zoals gezegd, uit de weergave
van het werk aan komeetbanen en de zonneparallax, twee van de belangrijkste toenma-
lige astronomische interessegebieden. De leidende gebeurtenissen zijn de komst van de
komeet van Halley in 1759 en de Venus-overgangen van 1761 en 1769. Deze onderwer-
pen worden ook in Europees verband besproken. Dit is niet alleen contextueel interes-
sant maar ook illustratief voor de bestaande internationale correspondentienetwerken
en voor enkele aanzetten tot internationale samenwerking; in het netwerk van de Noord-
nederlandse waarnemers blijkt de French connection overheersend. 

Zuidervaart heeft uit het tijdvak onder beschouwing ruim honderd sterrenkundige
waarnemers boven water gekregen, inclusief een tiental anonymi. Verreweg de meesten
zijn slechts bekend uit één enkele vastgelegde observatie. Van iets meer dan twintig zijn
meer dan twee gepubliceerde observaties bekend. Het boek zou echter minder onder-
houdend zijn geworden als het niet zou draaien om een zeer beperkt aantal sterrenkun-
digen: dat zijn vooral Nicolaas Struyck, Dirk Klinkenberg en Jan de Munck. De Leidse
hoogleraar Johan Lulofs duikt regelmatig op als iemand die door zijn arrogante, afstan-
delijke opstelling jegens de dilettanten eerder remmend dan stimulerend optrad. Zijn
Utrechtse collega J.F. Hennert gedroeg zich in dat opzicht cordialer. De Amsterdamse
Struyck is vooral bekend gebleven als verzekeringswiskundige; zijn bijdrage aan de astro-
nomie was theoretisch van aard. De landmeter en waterstaatkundige Klinkenberg woon-
de achtereenvolgens in Haarlem, Leiden en Den Haag; hij was als sterrenkundige in de
eerste plaats een man van de praktijk. De Munck ten slotte bekleedde in Middelburg tal
van functies, waaronder die van stadsarchitect; hij mocht zich vanaf 1747 stadhouderlijk
astronoom noemen, een eretitel verleend door Willem IV. 

Het maar al te menselijke verhaal dat Zuidervaart over zijn onderwerp heeft geschre-
ven boeit voortdurend. Steeds blijkt ook hoezeer nauwkeurig en veelomvattend onder-
zoek eraan ten grondslag ligt. De mannen over wie het gaat horen niet tot de eerste gar-
nituur in hun vakgebied maar de kracht van het boek is dat hun werk en streven op
waarde wordt geschat, ten onrechte weggevaagd door de grote-mannen benadering van
de negentiende-eeuwse historiografie. Een lange epiloog waarin de professionalisering
van de Nederlandse sterrenkunde in de eerste helft van de negentiende eeuw wordt ge-
schetst heeft tot doel aannemelijk te maken dat die professionalisering mede te danken
is aan de ‘konstgenoten’ uit de voorgaande eeuw. 

M. van Hoorn

Arianne Baggerman, Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse fir-
ma A. Blussé en Zoon, 1745-1823 (Den Haag: Sdu Uitgevers 2000) 502 pp. ISBN 90-12-
08855-0.

Dit proefschrift vertelt het verhaal van de drie eerste generaties van de Dordtse uitgever-
sfamilie Blussé, vanaf de oprichting van het bedrijf door Abraham Blussé in 1745 tot de
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dood, in 1823, van zijn zoon Pieter, wiens twee zoons het bedrijf voortzetten. Het is in bij-
na alle opzichten een succesverhaal: Abraham stichtte het bedrijf met geleend geld, Pie-
ter liet bijna drie ton, de heerlijkheid Oud-Alblas en een bloeiend bedrijf na. Dat was ech-
ter slechts de materiële neerslag van het echte succes, dat bestond in de eendrachtige
manier waarop de drie generaties Blussé het bedrijf tot bloei brachten, en die gebaseerd
was op een grote onderlinge genegenheid, gecombineerd met zakelijk inzicht. Het eni-
ge echt tragische verhaal is dat van Pieters op een na jongste zoon Adriaan, die al in het
bedrijf werkte toen hij werd opgeroepen om in Napoleons erewacht te dienen in de laat-
ste fase van diens oorlogen. Geestelijk geknakt kwam hij terug van het front en de rest
van zijn leven sleet hij in een gesticht.

Gewend als we zijn om historisch werk in disciplines in te delen, zal dit boek wel op de
planken ‘boekgeschiedenis’ terechtkomen. Ik lees het echter in de eerste plaats als een
biografische studie, die, in de beste tradities van dat genre, discipline-overstijgend is, om-
dat een leven altijd meerdere facetten omvat. Uiteraard is er veel aandacht voor de ge-
schiedenis van de uitgeverij, de boekhandel en het lezerspubliek, want dat was het vak
waaraan de Blussés hun levens wijdden. Baggerman heeft haar studie losjes opgehangen
aan Rolf Engelsings in de jaren zeventig gelanceerde stelling van de laat achttiende-eeuw-
se lezersrevolutie: in die periode zou het karakter van het lezen fundamenteel veranderd
zijn, doordat meer mensen meer nieuwe, en meer seculiere, lectuur zouden zijn gaan le-
zen; voorheen was het leespubliek veel kleiner en las men grotendeels steeds hetzelfde
beperkte, vaak godsdienstige bestand van boeken. Dit ‘intensieve lezen’ zou hebben
plaats gemaakt voor het ons meer vertrouwde ‘extensieve lezen’.

Ongetwijfeld is Engelsings these een van de meest vruchtbare in de na-oorlogse ge-
schiedschrijving geweest, gemeten aan de hoeveelheid onderzoek die zij heeft uitgelokt.
Telkens kwamen onderzoekers tot de conclusie dat de stelling niet klopte. Baggerman
voegt zich bij dit koor, maar weet daaraan twee interessante inzichten toe te voegen. In
de eerste plaats was het succes van de Blussés voor een groot deel gebaseerd op het uit-
geven van godsdienstige werken, zoals een gezangenbundel, een nieuwe bijbelvertaling
en prekenbundels (orthodoxe en meer vrijzinnige), die in hoge oplagen werden ver-
kocht. Godsdienstige werken waren nog steeds best- of minstens steady-sellers. Dat Bag-
german hierover zulke duidelijke uitspraken kan doen, is te danken aan de recente
vondst (in een verborgen kast van het voormalige bedrijfspand van de drukkerij) van de
zettersboeken uit de periode 1797-1818, waardoor voor het eerst een grote hoeveelheid
oplagecijfers uit deze periode bekend is geworden. Ten tweede toont ze aan dat in de op-
voeding nog altijd veel nadruk lag op het ‘intensief lezen’ van een klein aantal werken,
waaronder ook oudere boeken. Dat blijkt uit de zorgvuldige manier waarop de eerste
twee generaties Blussé hun kinderen bij het lezen begeleidden.

De bedrijfsvoering van de Blussés wordt levendig geschetst in het vierde hoofdstuk,
waarin de marketing (aan de hand van advertenties), de uitgave van een grote encyclope-
die over ambachten en trafieken (die 32 jaar in beslag nam) en de uitgave van een me-
disch tijdschrift worden besproken. De Blussés stonden bekend om hun degelijkheid en
betrouwbaarheid, waardoor ze orders voor lucratief werk binnen konden halen, zoals de
uitgave van wetboeken, schoolboeken en woordenboeken. Het opbouwen en handhaven
van die reputatie was niet gemakkelijk, gezien de grote politieke beroering vanaf de jaren
1780, waarin Abraham en Pieter bovendien duidelijk stelling namen aan de patriotse kant.
Pieter bezette hoge locale posten, waaruit hij bij politieke tegenwind weer werd verwij-
derd. Dit was natuurlijk van invloed op zijn uitgeverij. De zojuist genoemde encyclopedie
was bijvoorbeeld geïnspireerd door de ‘economische patriotten’. Maar overigens meden
de Blussés, meer dan sommigen van hun collega’s, de uitgave van politiek getint werk, om-
dat dit teveel risico’s met zich meebracht voor de continuïteit van het bedrijf.

Er komt veel meer aan de orde dan deze boekhistorische thema’s. Het boek opent bij-
voorbeeld met de liefdesgeschiedenis van Pieter en Sophia, waarbij Baggerman gebruik
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heeft gemaakt van de 87 bewaard gebleven brieven die de twee destijds aan elkaar schre-
ven. Dat Pieter het veel hoger geplaatste meisje kon trouwen, was voor een belangrijk
deel te danken aan het feit dat zijn vader op vrij jonge leeftijd bereid was het bedrijf aan
zijn zoon over te dragen. Baggerman gaat uitgebreid in op de problemen en de onder-
handelingen die zich bij een huwelijk tussen standsongelijken voordeden. Ze analyseert
op voorbeeldige wijze toon en stijl van de brieven, die voor een deel de in die tijd popu-
laire briefvoorbeelden en briefromans nabootsten, en waarin zakelijke en romantische
motieven door elkaar heen liepen, en plaatst die in de discussie over de opkomst van de
romantische liefde in de achttiende eeuw. Andere voorbeelden van fraaie analyses, die
het kader van de boekgeschiedenis ver te buiten gaan, zijn de bespreking van Dordrecht
in de patriotse en de Franse tijd, de wrede praktijk van het remplacantenstelsel, waardoor
alle Blussés, behalve de ongelukkige Adriaan, de ellende van de oorlog konden afwente-
len op de lagere standen, de opvoeding van Pieter en van diens kinderen en de werking
van het familienetwerk. Pieters voorzichtige uitgeefbeleid in de Patriotten- en Franse tijd
is al genoemd, maar dezelfde stijl van ondernemen zien we steeds terug. Baggerman
maakt duidelijk dat dit niet zozeer herleid moet worden tot zijn karakterstructuur – zij
schetst hem als een ondernemend en moedig man –, maar tot zijn rol van pater familias,
die moest zorgen dat zijn zes zonen behoorlijk aan de slag konden. Dat hij daarin zo goed
slaagde, verklaart weer mede het succes van de uitgeverij: een van de zoons was hoofdre-
dacteur van de Dordrechtse Courant, een ander bezat de drukkerij, weer een ander was no-
taris, die het bedrijf hielp bij juridische zaken. Dit verklaart ook waarom deze patriot de
heerlijkheid Oud-Alblas kocht, met alle bestuurlijke en juridische taken die daaraan vast-
zaten (benoemingen van onderwijzers en predikanten, armenzorg, rechtspraak).

Het boek eindigt met een fraaie beschouwing over het archief, dat zijn rijkdom en con-
servering ontleent aan het feit dat het door de familie werd gekoesterd als een ‘geheu-
genpaleis’. Hoewel de historica er heel anders mee omgaat, is de kracht van de familie-
band, en vooral die van de hoofdpersoon in dit boek, Pieter, voelbaar in haar analyses.
Typerend voor ons vak is het overigens dat zelfs in een zo goed gedocumenteerd verhaal
een essentieel aspect onopgehelderd blijft: de herkomst van een groot deel van Pieters
rijkdom bleek niet te traceren. De titel van het boek suggereert één mogelijk antwoord,
maar meer dan gissen is dat niet.

Alles aan dit boek is uitvoerig: de citaten, de historiografische beschouwingen, de uit-
weidingen over allerlei thema’s (zoals de fraaie passage over het belang van vertrouwen,
reputatie en kredietwaardigheid in achttiende-eeuwse bedrijven, die een ander licht
werpt op het beeld van de Republiek als paradijs voor schrijvers en uitgevers, p. 136-137),
de bespreking van zelfs mislukte en voor de ontwikkeling van het bedrijf marginale on-
dernemingen, zoals de export van boeken naar Batavia en Kaapstad. Ongeduldige lezers
zal dat wellicht irriteren, maar zij kunnen aan de hand van de uitvoerige inhoudsopgave
snel vinden wat zij nodig hebben. Deze recensent heeft ervan genoten. Waarschijnlijk is
dat voor een groot deel te danken aan de stijl van de schrijfster, de combinatie van be-
trokkenheid en milde ironie en de grote kennis van een verscheidenheid aan onderwer-
pen, waardoor zij op tal van aspecten van de Nederlandse samenleving in de decennia
rond 1800 een interessant licht laat schijnen.

Dick van Lente

Cora Boele e.a. (eds.), Een eeuw Rotterdam. 101 fragmenten uit de 20ste eeuw (Zaltbommel:
Europese Bibliotheek 2001) 288 pp. ISBN 90-288-2681-5

Als er één stad in Nederland is die in de twintigste eeuw een metamorfose heeft onder-
gaan, dan is dat Rotterdam. Daarom is het zeer te prijzen dat het Historisch Genootschap
De Maze de veranderingen die de Maasstad in de vorige eeuw hebben plaatsvonden,
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heeft vastgelegd in de uitgave Een eeuw Rotterdam. Over ieder jaar is een economische, so-
ciale of historische gebeurtenis beschreven. De in totaal 101 fragmenten van maximaal
twee A4-tjes per fragment, leveren tezamen een zeer gevarieerd beeld op. 

De lezer (her)beleeft bijzondere bezoeken aan de stad, zoals van Paul Kruger, konin-
gin Wilhelmina en van Tolkien, neemt kennis van de introductie van gemotoriseerd ver-
keer en van de eerste televisieuitzendingen. Hij komt meer te weten over achtergronden
van gebouwen en parken die nog steeds een belangrijke plaats innemen in de Maasstad,
zoals het Kralingse Bos, het Plaswijkpark, het monument De Boeg, de gemeentebiblio-
theek en natuurlijk de Euromast. Achtergronden worden beschreven van gebeurtenissen
die toentertijd veel ophef veroorzaakten. Zoals de sluiting van de bordelen (1910), de
opening van de Euromast (1960), de eerste metro (1968), het roemruchte Holland Pop-
festival (1970), het verdwijnen van de oude spoorbrug over de Maas (1994) en de ope-
ning van de tegenwoordig zo beeldbepalende Erasmusbrug (1996). Ook gebeurtenissen
die al lang in de vergetelheid zijn geraakt en ogenschijnlijk weinig sporen hebben ach-
tergelaten, worden toegelicht. Zoals de bijna-naasting van de Rotterdamse gemeentete-
lefoon, de promotie van J.A Nederbragt in 1918 tot doctor van de twee jaar eerder ge-
opende Nederlandsche Handels Hoogeschool en de brand in het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen. Veel aandacht gaat uit naar gebeurtenissen die voor veel historici van
belang zijn: het lustrum van een historisch genootschap, het verdwijnen van een histori-
sche rubriek, de verhuizingen en de nieuwbouw van het gemeentearchief, de start van de
studie maatschappijgeschiedenis en het afscheid van een gemeentearchivaris en een di-
recteur van de gemeentebibliotheek. De verhalen waarin auteurs hun persoonlijke bele-
venis hebben verwerkt, zijn het meest beeldend. Uit Herman Romers beschrijving van de
meidagen in 1940 spreekt de weemoed naar de intimiteit van de oude stad. Nora Scha-
dee beschrijft hoe ze in 1953 tijdens de Watersnood uit voorzorg kaplaarzen aandeed en
teleurgesteld was toen bleek dat de huiskamer kurkdroog was. Uit Jan van Herwaardens
beschrijving van de uitreiking van de Erasmusprijs in 1986 aan Havel spreekt duidelijk
hoe revolutionair dit was.

De redactie noemt in haar inleiding als motivatie ‘de behoefte om een zo groot mo-
gelijke groep van geïnteresseerden in de Maasstad en daarbuiten kennis te laten nemen
van zeer uiteenlopende gebeurtenissen uit de Rotterdamse geschiedenis tijdens de twin-
tigste eeuw’. Als de uitgave hierop beoordeeld moet worden, schort er mijns inziens het
een en ander aan. Het toegankelijk maken van de geschiedenis vergt nog een slag. Som-
mige verhalen zijn allerminst vlot en beeldend geschreven. Als de redactie haar doel had
willen verwezenlijken, had ze het boek strenger moeten redigeren. Daarnaast roept de
onderwerpkeuze veel vragen en constateringen op. Waarom is er wel aandacht voor Bil-
ly Graham en niet voor Feyenoord? De binnenvaart komt maar weinig aan bod. Waarom
is van alle sportverenigingen de tennisvereniging Toeg beschreven? Waarom zo weinig
aandacht voor de gemeentebesturen? Waarom aandacht voor de Iraanse gemeenschap
en niet voor de vele andere culturen? Kortom: hoe zijn de onderwerpen geselecteerd?
Dit maakt nieuwsgierig. Soms komt de keuze tamelijk willekeurig over. Plaatselijke histo-
rici hebben naar eigen smaak een component toegevoegd. Het resultaat is een Rotter-
damse ratatouille. Iedereen kan er uit halen wat hij lekker vindt.

Mijns inziens had er zorgvuldiger geselecteerd kunnen worden en de onderwerpen
hadden beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Hoezeer het ook te begrijpen is dat
voor historisch geïnteresseerden de verhuizing van het gemeentearchief naar de Mathe-
nesserlaan in 1900 een belangrijke gebeurtenis was, toch betwijfel ik of het destijds een
van de belangrijkste gebeurtenissen van dat jaar is geweest. Het is ieder geval geen mee-
slepend begin. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen. De doelstelling van toegan-
kelijkheid vereist toch wel iets meer een ‘sandwich-formule’. Meermalen is de onder-
werpkeuze curieus. Opvallend is dat niet een voor veel Rotterdammers uiterst belangrijk
Europees kampioenschap van Feyenoord is beschreven, maar het bezoek van Billy Gra-
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ham aan de Kuip. Voor hoeveel Rotterdammers heeft het jaar 1989 in het teken gestaan
van het verdwijnen van de historische rubriek uit het Vrije Volk, behalve voor de schrijver
zelf en wellicht zijn directe omgeving? Het is waarschijnlijker dat het samengaan van Rot-
terdams Nieuwsblad en het Vrije Volk een gebeurtenis was, die in de stad leefde. Ook is het
jammer dat niet bij ieder jaar een foto is geplaatst. Dat had de uitgave verlevendigd. Met
hierbij wel een kanttekening over de drukkwaliteit. Het is te begrijpen dat de foto van
vliegpionier Jan Olieslager die in 1909 vanaf Woudenstein er als eerste in slaagde om een
rondje boven Rotterdam te cirkelen, nogal korrelig is. Maar als een foto van de opening
van de Erasmusbrug in 1996 eenzelfde grove korrel heeft, dient toch ernstig te worden
getwijfeld aan de drukkwaliteit.

Wat betreft het populariseren kan Een eeuw Rotterdam zich niet meten met eerdere uit-
gaven die over de geschiedenis van Rotterdam zijn verschenen. Dit neemt niet weg dat
dit een leuk koffietafelboek is om af en toe in een verloren uurtje door en te bladeren en
dan te genieten van de kleine geschiedenissen over Rotterdam die dit boek bevat.

Wilma Straathof

J. de Bruijn en P.E. Werkman, Van tuindersknecht tot onderkoning. Biografie van Marinus Rup-
pert. Deel 1: de jaren 1911-1947 [Passage reeks 15] (Hilversum: Verloren 2001) 232 pp.
ISBN 90-6550-653-5.

Het liefst wilde de jonge Marinus Ruppert (1911-1992) kunstschilder worden, maar daar
was zijn vader faliekant tegen: ‘Kunstschilders krijgen een monument na hun dood, maar
geen brood op de plank’. Het is maar de vraag of Ruppert als kunstenaar een monument
na zijn dood gekregen zou hebben. In het eerste deel van zijn biografie over de jeugdja-
ren blijkt niets van enige artistieke aanleg. Integendeel, Ruppert komt naar voren als een
saaie en vooral burgerlijke man. Maar hij was ook intelligent en leergierig. Van dat laat-
ste bleek nog niets op de Mulo waar hij de eerste keer voor het eindexamen zakte. Na zijn
schooltijd begon Ruppert zijn loopbaan als tuindersknecht; de buitenlucht zou goed
voor zijn gezondheid zijn. Hier leerde hij de sobere levensstijl van de landarbeiders ken-
nen. Twaalf uur werken en ’s avonds warme aardappelen en een beetje groente, in het
weekend aangevuld met een speklapje. Armoedig, maar ook wel gemoedelijk. De harde
sociale tegenstellingen zoals die van het Zeeuwse en Groningse platteland bekend zijn,
komen we in Rupperts jonge jaren niet tegen. Zijn baas was bereid hem eerder te laten
gaan – weliswaar met inhouding van loon – zodat Ruppert zich op de Rijks Tuinbouw
Winterschool verder kon bekwamen of zich geestelijk kon verrijken op de Lutherse Jon-
gelingsvereeniging. Dit tot grote voldoening van zijn vader, de CNV-bestuurder J.S. Rup-
pert, die bij de diploma-uitreiking zijn zoon toevoegde: ‘Nu staan we quitte’. Dit was
enigszins voorbarig want Marinus carrière in de vakbeweging moest nog beginnen.

In 1929 meldde Marinus Ruppert zich aan als lid van de afdeling Aalsmeer van de Ne-
derlandsche Christelijke Landarbeidersbond. Ruppert schudde de kussens op en bracht
leven in de afdeling waarvan hij al spoedig, op jeugdige leeftijd voorzitter werd. Zijn ac-
tiviteiten bleven niet onopgemerkt en op het moment dat de crisis in de land- en tuin-
bouw hard toesloeg – ook Ruppert was kort werkloos – kon hij als propagandist in dienst
treden van de NCLB. Dit keer was vader Ruppert minder blij, niet alleen wegens de schijn
van nepotisme, maar ook omdat hij vond dat zijn zoon te jong en te onervaren was om
de oudere arbeiders toe te spreken. Het is de laatste keer dat we iets vernemen van span-
ningen tussen vader en zoon in wat naar voren komt als een voorbeeldige en harmoni-
euze verhouding. In vele opzichten leken beiden op elkaar. Ze waren goede organisato-
ren, praktisch, nuchter en ideologisch geïnspireerd. Een psychologische bespiegeling
over de verhouding tussen vader en zoon komt in het boek niet voor. Verder dan de con-
statering dat Marinus in menig opzicht zijn vader als voorbeeld nam en hem nog diverse
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malen zou eren, komen de auteurs niet. Dat is jammer. In het gehele boek ontbreekt het
psychologische element, waardoor we uiteindelijk weinig over de persoon Ruppert ko-
men te weten. 

De Rupperts waren overtuigde lutheranen. Hun leven lang zouden ze zich inzetten
voor de, in de marge opererende, lutherse sociale beweging. Dit stond zoals bekend een
loopbaan in het CNV niet in de weg. Ideologisch was er geen groot verschil. Het verschil
tussen zijn en niet-zijn lag in de aanraking met Gods Woord. De kern van de christelijk-
sociale gedachte is dan ook een doorgaande prediking. Althans volgens Ruppert jr. die
vele artikelen schreef om te bewijzen dat het calvinisme in Nederland veel aan Luther
ontleend had. Het hinderde Ruppert dat de calvinisten de betekenis van het lutheranis-
me voor het sociale leven bagatelliseerden en de christelijk-sociale beweging als een loot
van de calvinistische stam zagen. Hij ging zelfs zover te beweren dat er alleen een vrucht-
bare christelijk-sociale beweging kon ontstaan als het ‘typisch calvinistisch activisme’ en
de ‘lutherse beschouwing’ samengingen zoals in Duitsland en Nederland het geval was.
Dat hierover geen ‘kerkstrijd’ is ontbrand, komt waarschijnlijk omdat het blad Maarten
Luther door praktisch niemand gelezen werd.

Ruppert ontpopte zich meer als ideologisch bevlogen strijder dan als een denker. Zijn
ideologische strijdbaarheid kwam ook uiting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geen
duimbreed wenste hij te wijken voor de nazi’s. Maar daar bleef het bij, van actief verzet
was geen sprake. Ruppert trachtte zo goed en zo kwaad als het ging de organisatie van de
Christelijke Landarbeidersbond intact te houden door het land af te reizen en de ban-
den met de districtsbestuurders aan te halen. Dit heeft een ‘onvergetelijke indruk’ ge-
maakt en was ‘van grote betekenis geweest voor het moreel van de christelijke landar-
beiders’. Ook Ruppert vond het hartverwarmend: ‘Het was een mooie tijd. Ik heb nooit
honger geleden’. Het klinkt cynisch tegen de achtergrond van de holocaust. Het is te-
leurstellend dat de auteurs hier de balans uit het oog verliezen. Dit geldt ook voor de ver-
houding tussen de christelijke en socialistische landarbeidersbond en voor de indeling
van het boek zelf. Bijna veertig procent van het boek bestrijkt de oorlogsperiode, waarin
weinig nieuws staat na de publikatie van Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd van
Werkman en Van Dijk. Het lijkt er haast op dat dit als vulling diende om de uitgave van
Rupperst biografie in twee delen mogelijk te maken.

Deze kanttekeningen mogen echter niet verhullen dat het onderzoek voor het boek
uitermate grondig en minutieus is en de auteurs er in geslaagd zijn dit in een zeer lees-
baar verhaal te gieten. Het is een prestatie van formaat om de taaie en technische dis-
cussie tussen de conservatieve gereformeerde filosoof H. Dooyeweerd en Ruppert zo hel-
der en leesbaar weer te geven. En dit geldt voor het hele boek: nergens zakt de schrijfstijl
in, het leest als een trein. Dit is een goede reden uit te kijken naar het tweede deel in de
hoop dat de auteurs iets meer kritisch afstand tot Ruppert weten te bereiken.

Arno Bornebroek
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