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H.B. Wiardi Beckman, En die twee jongens zijn wij. Brieven aan M. van der Goes
van Naters. Ingeleid en bezorgd door Mireille Berman en Marijke HalbertsmaWiardi Beckman (Amsterdam: Mets & Schilt en Wiardi Beckman Stichting,
2007) 301 p. isbn 978-90-5330-549-2.
Op een dag in de enerverende novembermaand van 1918 was er op het schoolplein
van het Nijmeegse gymnasium een oploopje. Een jongen uit de derde klas hield een
redevoering, waarin hij het opnam voor de sociaaldemocratische leider Pieter Jelles
Troelstra. Hij werd uitgelachen en in het nauw gedreven. Een zesdeklasser redde hem
uit zijn benarde positie. De moedige redenaar was Herman Bernard ‘Stuuf’ Wiardi
Beckman (1904-1945), zijn redder was Marinus ‘Dup’ van der Goes van Naters (19002005), die het voorval later in zijn memoires vastlegde. Dit contact was het begin van
een langdurige en intense vriendschap tussen twee jongens, afkomstig uit de welgestelde Nijmeegse elite, die waren gegrepen door het socialisme.
De twee vrienden zouden zich ontwikkelen tot belangrijke voormannen van de
Nederlandse sociaaldemocratie. Van der Goes van Naters studeerde rechten in Leiden,
was advocaat en juridisch adviseur van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
Hij werd in 1935 lid van het partijbestuur van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (sdap) en in 1937 lid van de Tweede Kamer. De bezettingsjaren bracht Van der
Goes door in gijzelaarskampen. Na de oorlog was hij fractievoorzitter van de sdap
en de PvdA. Wiardi Beckman studeerde geschiedenis in Leiden bij Johan Huizinga
en assisteerde oud-partijleider Troelstra bij het voltooien van diens Gedenkschriften.
Hij was van 1932 tot 1937 assistent-hoofdredacteur en van 1937 tot 1940 hoofdredacteur van het sociaaldemocratische dagblad Het Volk. Van 1937 tot 1940 was hij tevens
lid van de Eerste Kamer voor de sdap. Wiardi Beckman was, evenals Van der Goes,
een groot voorstander van ideologische vernieuwing van de sociaaldemocratie en had
een belangrijk aandeel in de totstandkoming van het nieuwe beginselprogram van de
sdap in 1937. Tijdens de Duitse bezetting was hij betrokken bij de verzetskrant Het
Parool en bij illegaal overleg over partijvernieuwing en de toekomst van Nederland.
In 1942 werd hij gearresteerd bij een poging naar Engeland uit te wijken, waarna een
gang door verschillende concentratiekampen volgde. Kort voor de bevrijding overleed
Wiardi Beckman in Dachau.
Van der Goes van Naters en Wiardi Beckman begonnen elkaar brieven te schrijven
toen Van der Goes in 1919 in Leiden ging studeren. De brieven van Wiardi Beckman
aan Van der Goes van Naters zijn bewaard gebleven. Een aantal daarvan schonk Van
der Goes jaren geleden al aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Na zijn overlijden in 2005 vond de familie in een kistje op zolder de overige brieven
van Wiardi Beckman. Deze brieven zijn na de publicatie van het hier besproken boek
ook aan het iisg overgedragen. De brieven van Van der Goes aan Wiardi Beckman
zijn verloren gegaan.
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In dit boek zijn de brieven uit het kistje, aangevuld met enkele exemplaren uit
de eerder overgedragen collectie, gepubliceerd. Soms is het wel eens lastig om over
slechts de helft van de correspondentie te beschikken: wat zou Van der Goes van Naters
precies geantwoord hebben? Waarom reageerde Wiardi Beckman zo? Maar over het
algemeen is het ‘verhaal’ goed te volgen, al is het wel handig zo nu en dan Van der
Goes van Naters’ herinneringen Met en tegen de tijd (Amsterdam 1980) erop na te slaan.
De brieven bieden boeiende lectuur. Ze gaan over dagelijkse dingen, school, studie,
gevoelens, toekomstplannen en het socialisme. Ze laten ook een ontwikkeling zien, van
schooljongen en student tot wetenschapper en vooraanstaand partijman. De beide jongens, zo komt goed naar voren, barstten van het idealisme, van verlangen een bijdrage
te leveren aan een rechtvaardiger wereld. Ze waren actief lid van de Praktische Idealisten Associatie (pia), een jongerenvereniging, waarvan de leden streefden naar een
betere maatschappij door persoonlijke ontwikkeling en ze sloten zich aan bij de sdap.
Tegelijkertijd noemde Wiardi Beckman zich – heel curieus – een ‘bolsjewiek’ (p. 103),
een benaming waarbij je niet direct aan een fijnbesnaarde idealist denkt. Regelmatig
waren er pia-kampen en ook in ander verband werd er vaak gekampeerd, waarover de
jongens elkaar dan weer met voorpret of nagenietend schreven. Van het Pinksterkamp
van sdap-jongeren in 1926, waar hij met duizenden gelijkgestemden samen was, ging
Wiardi Beckman, populair gezegd, helemaal uit zijn dak. ‘Ik schrijf onzin, geloof ik;
van werken komt nog niets; ik ben helemaal gek: het socialisme belijden deden wij
altijd; hier hebben wij het Socialisme beleefd’ (p. 151). Deze passage kenmerkt de enigszins pathetische jongeman, die Wiardi Beckman destijds was. Hij keek de eerste jaren
nog erg op tegen de oudere Van der Goes (‘lief Doupje’). Door zijn werk als assistent
van Troelstra, vanaf 1928, kwam Wiardi Beckman als het ware op eigen benen te staan
en werd de verhouding met Van der Goes van Naters gelijkwaardiger.
In 1934 houdt de correspondentie ineens op. De vriendschap was enigszins
bekoeld, schreef Van der Goes van Naters later en dat kwam volgens hem doordat
Wiardi Beckman volkomen in de ban was geraakt van de ‘onintellectuele krachtfiguur’
Koos Vorrink, de partijvoorzitter met wie hij, Van der Goes, een stroeve verhouding
had. De bezorgers van de bundel noemen ook andere oorzaken van de verwijdering,
zoals uiteenlopende opvattingen over persoonlijke kwesties. De vriendschap werd
echter nooit helemaal verbroken. ‘Dup’ heeft de brieven van zijn vriend ‘Stuuf’, herinneringen aan een bijzondere vriendschap, altijd zorgvuldig bewaard.
Maarten Brinkman
Centraal Museum Utrecht

Jens Rydström en Kati Mustola (eds.), Criminally Queer. Homosexuality and
Criminal Law in Scandinavia 1842-1999 (Amsterdam: Aksant, 2007) 312 p.
isbn 978-90-5260-245-5
In studies over de geschiedenis van homoseksualiteit mag een historisch overzicht
van het strafrecht niet ontbreken. Vaak haasten auteurs zich echter langs platgetreden
paden naar meer ‘uitdagende’ ontwerpen, maar de inleiding van Criminally Queer
belooft de criminele codices in Scandinavië steeds als uitgangspunt te nemen, en
men houdt woord. Het resultaat is een geslaagde en gedetailleerde sociaalhistorische
vergelijking, opgehangen aan de wetten die gelijkgeslachtelijke seksuele betrekkingen
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penaliseerden in zeven landen, verwerkt in zes hoofdstukken en ontsproten aan de
samenwerking van vijf auteurs. Niettegenstaande de uiteindelijk pan-Scandinavische
decriminalisering, wordt duidelijk hoezeer elk land sinds het ancien régime een eigen
koers heeft gevaren en toch niet blind was voor de ontwikkelingen in het buitenland.
Het valt bovendien op dat alle behandelde rechtsgebieden, direct of indirect, schatplichtig zijn aan de Duitse seksuologie voor de wetenschappelijke legitimering van
een gedecriminaliseerde homoseksualiteit. Maar de bijdragen geven vooral het beeld
van een evolutie met verschillende snelheden.
De geürbaniseerde centra boden als eersten de ruimte voor niet-heteroseksuele
levensstijlen die zich stapsgewijs organiseerden tot bewegingen. Denemarken en
Zweden vormden daarbij de knooppunten van het uitgewerkte centrummodel. Vooral
Denemarken exporteerde als koloniale macht haar wijzigend strafrecht naar de NoordAtlantische kolonies en introduceerde juridische debatten op plaatsten waar die zich
niet meteen aandrongen. De alomtegenwoordige tegenstelling tussen verstedelijkte
regio’s en kleinschalige rurale samenlevingen wordt nog het best geïllustreerd in
Rydströms fascinerende beschrijving van het afgelegen Groenland en de traditionele
Faroëreilanden. Sociale controle maakte er een gedetailleerde codificatie of openlijk
debat lange tijd overbodig en homoseksuelen zochten hun toevlucht dikwijls in de
anonimiteit van een stad als Kopenhagen. Thorgerdur Thorvalsdottìr en Kati Mustola
illustreren hoe een ingrijpende gebeurtenis als de Tweede Wereldoorlog respectievelijk IJs- en Finland uit hun isolement haalde en ruimte creëerde voor toenemende
mobiliteit en een ontluikend seksueel pluralisme.
De integratie van modernisering, verstedelijking, medicalisering en het toenemende maatschappelijke debat over homoseksualiteit is dan ook de grootste gemene deler
in de afzonderlijke hoofdstukken. Ondanks de aanzienlijke spankracht van de bundel en de geografische diversiteit, vertonen de verschillende bijdragen onderling voldoende samenhang. De inhoudelijke coherentie en gelijksoortige tussentitels doen
overigens vermoeden dat bij de redactie van de verschillende stukken nauwgezet is
toegezien op de uitgetekende krachtlijnen. Statistische gegevens zijn, waar mogelijk,
grafisch verwerkt, seksuologische invloeden in kaart gebracht en hervormingsbewegingen onder de loep genomen. Elk stuk geeft ook de invloed van ophefmakende
schandalen, de idee van de welvaartstaat en versnelde urbanisatie op antisodomitische
wetten. Daarnaast is er ook steevast aandacht voor de expliciterende evolutie van het
recht in de loop van de negentiende eeuw, de impact van ontwikkelingspsychologische
ideeën op de debatten over seksuele meerderjarigheid en de naoorlogse, liberaliserende strekkingen in het politieke beleid.
In een afzonderlijk hoofdstuk gaan Jens Rydström en Kati Mustola op zoek naar
de oorzaak van de late inclusie van vrouwelijke homoseksualiteit in de strafwet om
bewust te compenseren voor de gangbare historiografische vooringenomenheid met
mannen. Ze wijzen daarin op het samenvallen van culturele en wettelijke opvattingen
van penetratie als het meest voorname constitutieve element voor seksuele transgressie. Door de geleidelijke overgang van een sodomitisch (dat de seksuele handeling
centraal stelde) naar een homoseksueel paradigma (waarin de seksuele voorkeur
belangrijker is) nam het belang van penetratie af. Dat noodzaakte in de loop van de
twintigste eeuw gaandeweg tot een criminologische onderkenning van ook de vrouwelijke homoseksualiteit in het kielzog van verkennend seksuologisch onderzoek met
de nadruk op mannen. Onder andere in Wilhelm von Rosens bijdrage over Denemarken staat die progressieve verwetenschappelijking erg centraal. Elke auteur detecteert
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weliswaar een opvallende politionele restauratie van de zedelijke orde tijdens de jaren
1950, maar die bood slechts uitstel. De idee dat homoseksuele mannen de jeugd dreigden te verleiden, verloor internationaal alle geloofwaardigheid met het Nederlandse
Spijerrapport. Eensluidend besluiten de auteurs dan ook dat de wetenschap daarmee
een golf van homofobie ontzenuwde en de basis legde voor het welvaartsmodel waarin
seksuele minderheden en identiteitspolitiek de weg van decriminalisering naar privaatrechtelijke insluiting aflegden.
Het alomtegenwoordige verband tussen de ontwikkeling van het Scandinavische
welvaartsmodel en de decriminalisering van gelijkgeslachtelijke seks doet de outsider
weliswaar een tikje vreemd aan. Hoe die identificatie, wellicht nog het meest uitgesproken in Martin Halsos’ stuk over Noorwegen, wezenlijk verschilt van de ontwikkeling
in andere West-Europese landen is immers niet geheel duidelijk. Ook de gespannen
verhouding tussen het enorme gewicht dat wordt toegekend aan (wetenschappelijke)
discursief gevormde identiteiten en de invloed van structurele veranderingen op een
maatschappelijke herformulering van de homoseksualiteit, blijkt weinig duidelijk.
Maar daarover zijn de auteurs weliswaar behoedzaam en niet overambitieus in hun
uitspraken. De bundel mag dan geen theoretische innovaties introduceren, de auteurs
komen wel over de brug met een veelomvattend en goed geschreven naslagwerk dat
iedereen met belangstelling voor het snijpunt tussen strafwet en queer history zal interesseren. Met een beetje geluk vormt het ook de aanzet tot gelijksoortige projecten
over andere regio’s waarin nationale grenzen plaats maken voor een meer geïntegreerd perspectief. Een focus op de uitwisselingen tussen België, Nederland en hun
West-Europese context, bijvoorbeeld, zou erg kunnen bijdragen tot de historiografische debatten over seksuele ‘moderniteit’.
Wannes Dupont
Universiteit Antwerpen, Centrum voor Stadsgeschiedenis

Salvador Bloemgarten, Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joodse revolutionair in
Franse Tijd (Amsterdam: Aksant, 2007) 498 p. isbn 978-90-5260-244-8.
Bart Wallet, Nieuwe Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland 1814-1851
(Amsterdam: Bert Bakker, 2007) 323 p. isbn 978-90-351-3130-9.
Het gebeurt niet vaak dat in korte tijd twee boeken op het terrein van de Nederlandsjoodse geschiedenis verschijnen die beiden een belangrijke leemte vullen, maar bij
deze studies is dat zeker het geval.
Aan de hand van het levensverhaal van Hartog de Hartog Lémon, een verlichte
joodse armendokter, patriot, en parlementariër, beschrijft Bloemgarten de strijd van
een kleine groep Nederlandse joden voor gelijkberechtiging en positieverbetering tijdens de Bataafse en Franse tijd. Eigenlijk streden Lémon en de medeleden van de
joodse patriottenclub Felix Libertate (waar overigens ook niet-joden lid van waren) een
strijd op twee fronten. Bij de bestuurders van de Bataafse republiek drongen zij aan op
de volledige emancipatie, van de conservatieve bestuurders van de joodse gemeente
in Amsterdam eisten ze democratisering van het bestuur, een bescheiden modernisering van de liturgie en verlaging van de kerkelijke belastingen. Op het eerste front
behaalden ze succes: in 1796 besloot de Nationale Vergadering tot de gelijkberechti-
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ging van joden in de Bataafse Republiek. Van leden van een vreemde, ‘Joodsche Natie’
werden joden nu Nederlandse staatsburgers. De overwinning op het tweede front was
aanvankelijk minder evident. Het protest tegen de parnassim leidde tot de oprichting
van een nieuwe gemeente (Adath Jeschurun, in de volksmond Naje Kille), die uiteindelijk door Lodewijk Napoleon gedwongen werd zich weer bij de bestaande gemeente
(de Alte Kille) te voegen, als onderdeel van het in 1808 opgerichte Opperconsistorie.
Dit Opperconsistorie, gevormd naar Frans, gecentraliseerd model, maakte een eind
aan de bestuurlijke autonomie van de joodse gemeentes en vormde het doorgeefluik
tussen gemeentes en overheid.
De geschiedenis van de joodse gelijkberechtiging ten tijde van de Bataafse Republiek en de Franse tijd zijn vaker onderwerp van studie geweest (Wallet geeft op pagina
81-82 van zijn boek een mooie analyse van deze historiografie) maar nog niet eerder
werd deze geschiedenis op basis van zulk uitgebreid archiefonderzoek in binnenen buitenland gebaseerd. Dit bronnenonderzoek levert details op die niet alleen het
leven van Lémon tot leven wekt, maar ook dat van vele andere joodse Nederlanders.
Om een paar voorbeelden te geven: Bloemgarten geeft Lémon, die in het openbare
leven een prominente rol speelde in zowel Felix Libertate, de Naje Kille, de Nationale
Vergadering als het Opperconsistorie en in al die organisaties vurige pleidooien hield
voor de verbetering van de maatschappelijke positie van joden, op een aangename
manier menselijke trekken door hem te omschrijven als een man met ‘een uitgesproken neiging tot dramatisering’ (p. 382). Hoe het was gesteld met de assimilatie van
de gemiddelde Nederlandse jood, blijkt uit een prachtig citaat uit een brief van een
joodse schoolmeester uit Appingedam, geschreven in 1810. ‘Mijne Heeren, Vaaders
van onsse Isralitische gemeente ik vinde mijn verpligt om ulieden an te spreeken
weegens dat hier in Appikendan in omloop zij: 6 of agt weeskinderen; die op straaten
loopen en hebben keenerlij leer: het wor zy niet gleert niet het globen in het Joodsche
of hollandsche taal schrijffen of leessen.’ (p. 277). Taal zou nog lange tijd een belangrijk ‘speerpunt’ blijven van het integratiebeleid.
Het boek is prettig geschreven, heeft oog voor de petite histoire en verliest daarbij
de grote lijn (bijna) niet uit het oog. Op een knappe manier verweeft Bloemgarten
het levensverhaal van Lémon en de geschiedenis van de Nederlandse joden in deze
woelige periode met het grote verhaal van verlichtingsideeën, patriottentijd en Franse
overheersing. Hij plaatst dit alles in een internationale context van revolutionaire en
contrarevolutionaire bewegingen.
Het relaas van Bart Wallet begint waar het bestuurlijke leven van Lémon eindigde:
bij de opheffing van het Opperconsistorie in 1813. Na de beëindiging van de Franse
inlijving werd in het Koninkrijk Holland een nieuw, overkoepelend joods bestuursorgaan opgericht: de Hoofdcommissie tot zaken der Israëliten, die in de periode van
1814 tot 1870 het ‘integratiebeleid’ ten aanzien van de joodse gemeenschap verder zou
gaan ontwikkelen en uitvoeren. Het bestuur van de Hoofdcommissie werd gevormd
door leden van de nieuwe, verlichte elite, ooit bestuurders van de Naje Kille en van de
oude bestuurselite die overigens al snel min of meer in elkaar opgingen. Dat die elite
gevormd werd door een beperkt aantal vooraanstaande Asjkenazische en Sefardische
families, die sterk aan elkaar geparenteerd waren, laat Wallet mooi zien. Ook de vele
dubbelfuncties die de bestuurders hadden, in zowel het ‘kerkelijke’ bestuur als het
wereldlijke, politieke bestuur legt hij bloot. Deze Hoofdcommissie stond onder verantwoordelijkheid van de Minister van Erediensten en adviseerde deze, gevraagd en
ongevraagd, over de positie van de joodse gemeenschap in Nederland. Op basis van
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deze adviezen nam de koning een besluit, waarna de uitvoering ervan door de Hoofdcommissie ter hand werd genomen.
Het beleid van de Hoofdcommissie stond vooral in het teken van centralisatie en
nationalisering. Wallet kiest bewust voor deze laatste term en niet voor de term assimilatie, die in de joodse historiografie meer gebruikelijk is. Hij wil daarmee zijn onderzoek naar de sociaal-culturele emancipatie en integratie van joden expliciet plaatsen
in het bredere kader van de nationale eenwording die in het nieuwe koninkrijk zo
werd nagestreefd. Deze nationalisering kwam onder andere tot uiting in de taalpolitiek: het Nederlands moest het Jiddisch, tot dan toe de omgangstaal van de meeste
Nederlandse joden, gaan vervangen. Hiermee moest begonnen worden op de joodse
scholen, die voortaan door een centraal geleid systeem van schoolcommissies, onder
leiding van een landelijke schoolinspecteur, op kwaliteit gecontroleerd zouden worden. Al deze maatregelen waren er uiteraard op gericht de ‘nieuwe Nederlanders’ zich
zo snel mogelijk aan te laten passen aan de Nederlandse maatschappij.
Het bestuur van de Hoofdcommissie volgde bij de uitvoering van het beleid een
koers van ‘geleidelijkheid’ en ‘Hollandse middelmaat’ zoals Wallet het noemt. De
Hoofdcommissie moest rekening houden met de bestaande tegenstellingen binnen
de joodse gemeenschap (onder andere tussen de verlichte hervormers en conservatief
orthodoxe rabbijnen) maar ook met de reacties in de maatschappij, die in het boek
uitgebreid aan de orde komen. Hier ligt de grote kracht van het boek: Wallet gebruikt
de bronnen van de Hoofdcommissie om na te gaan hoe de emancipatie er in de eerste
helft van de negentiende eeuw in de praktijk uitzag, en hoe daarop werd gereageerd
door de niet-joodse bevolking en door de lokale en nationale overheid. Omdat joodse
weekbladen in deze periode ontbraken vormen de archieven van de Hoofdcommissie
voor dit onderzoek een unieke, seriële bron die hiervoor nog niet eerder zo uitputtend
gebruikt is.
Zijn onderzoek levert een gevarieerd beeld op van de emancipatie: zo werd in Den
Haag in officiële stukken van de gemeente nog lang vast gehouden aan de term ‘Joodsche Natie’ en bleef ook de aparte ‘Jodeneed’ bestaan. Tegelijkertijd waren joden overigens goed vertegenwoordig in de Haagse gemeenteraad. Toen een Rotterdamse kroeg
zijn prijzen voor joden ging verdubbelen, protesteerden vooraanstaande joden bij de
burgemeester die direct ingreep. De kroeg moest voortaan alle ‘fatsoenlijke Israëlieten’
toelaten en dit in een advertentie in de Rotterdamsche Courant bekendmaken. In Deventer kon een kastelein evenwel rustig doorgaan met het weigeren van joodse klanten,
zonder dat er door de lokale of nationale overheid werd ingegrepen. Talrijk waren de
klachten die bij de Hoofdcommissie binnen kwamen over het weren van joden uit officiële functies en evenzo talrijk waren de weigeringen van de nationale overheid om op
dit punt daadwerkelijk in te grijpen. Ook bij de verdeling van overheidsgeld bleek het
Israëlitisch Kerkgenootschap een derderangsplaats in te nemen: achter de Nederlands
Hervormde Kerk en de dissenters en katholieken. Dat dit verstrekkende gevolgen had
voor de effectiviteit van de uitvoering van het integratiebeleid lijdt geen twijfel.
Wallet neemt op basis van zijn bevindingen een duidelijke plaats in binnen het
historiografische debat over de sociaal-culturele emancipatie van joden in Nederland.
Het proces was volgens hem langdurig. Dit moet enerzijds verklaard worden uit de
culturele en economische achterstand van de joodse gemeenschap, maar anderzijds
ook uit het gebrek aan medewerking van de overheid om het publieke domein volledig
open te zetten voor joden. Dit gebrek moet op zijn beurt – zeker op lokaal niveau –
onder meer aan de anti-joodse houding van bevolking en bestuur geweten worden. Dit
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gefragmenteerde, maar daarmee ook genuanceerde beeld van de Nederlands-joodse
emancipatie vult Wallet aan met een goede, internationale vergelijking van de Hoofdcommissie met vergelijkbare organisaties elders in Europa. Het boek zou nog meer
aan kracht hebben gewonnen als het ook de periode tot 1870 zou hebben beschreven.
In dat jaar kwam eindelijk, na veel touwtrekken, de nieuwe centrale organisatie van
joodse gemeentes tot stand. Deze strijd is al voldoende onderzocht, maar de discussies
in de toen opkomende joodse pers over centralisatie en nationalisering zouden een
mooie aanvulling op het boek hebben gevormd.
Beide hier beschreven boeken zijn bekroond: Bloemgarten heeft de Dr Henriette
Boasprijs gekregen, Wallet heeft voor de doctoraalscriptie waarop zijn boek is gebaseerd de Hartog Beemprijs gekregen. Die bekroningen zijn terecht. Beiden hebben
gebroken met de traditie om joodse geschiedenis vanuit een beperkt (en vaak vooringenomen) Nederlands-joods perspectief te zien. Ze hebben met hun op uitgebreid
archiefonderzoek gebaseerde studies een belangrijke bijdrage geleverd aan de historiografie van de geschiedenis van joden in Nederland.
Karin Hofmeester
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam en Universiteit Antwerpen

Judith Frishman en Hetty Berg (eds.), Dutch jewry in a cultural maelstrom, 18801940 (Amsterdam: Aksant, 2007) 213 p. isbn 978-90-5260-268-4
Dutch Jewry in a cultural maelstrom biedt een voor congresproceedings goed aaneensluitend geheel van artikelen, geschreven door zowel gevestigde wetenschappers als jonge
onderzoekers. De auteurs, over wie we wel graag een korte biografische notitie hadden
gelezen, zijn voornamelijk, maar niet uitsluitend, Nederlandse onderzoekers. De bijdragen zijn uitgebalanceerd tussen het schetsen van een algemeen kader enerzijds en
casestudies over mooi bij elkaar gebrachte thema’s anderzijds. Bijzonder instructief
is het voorwoord waarin J. Frishman en H. Berg de contouren van dit boek schetsen.
Vooral in de verantwoording van de bestudeerde periode, 1880-1940, wordt duidelijk
hoe dit boek en zijn bijdragen een geheel vormen. De einddatum is vrij gemakkelijk
te verklaren. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vormde een breekpunt in
de Nederlandse-joodse geschiedenis. De Eerste Wereldoorlog had in het niet bezette
Nederland veel minder invloed. Het einde van de negentiende eeuw daarentegen had
de industriële revolutie en de uitbreiding van het stemrecht met zich meegebracht en
de emancipatie van onder meer arbeiders en vrouwen. Daar gaan meerdere bijdragen
in het boek heel duidelijk op in. Het negentiende-eeuwse fin de siècle luidde ook het
begin in van een ‘typisch Nederlands’ fenomeen, de ‘verzuiling’. Toch geven Frishman
en Berg onmiddellijk mee dat er naast bijvoorbeeld de katholieke of de protestantse
zuil, niet echt een ‘joodse zuil’ ontstond. Binnen de nieuwe subculturen zien we dat
joden eigenlijk vooral een soort van ‘thuishoren’ in de stad of het land gaan benadrukken, eerder dan een benadrukken van verschillen of ‘anders zijn’. Joden engageren
zich in de sociaaldemocratie. Het joodse proletariaat, dat de meerderheid vormde van
de joodse bevolking in Nederland, engageerde zich in vakbonden. Vooral de bijdragen
over vrouwen en de vak- en vrouwenbeweging tonen hier aan hoe deze engagementen
vorm aannamen. Vaak zit hierin de vraag naar assimilatie of het belang van de joodse
identiteit(en) al dan niet expliciet verwerkt.
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In de eerste vier bijdragen (D. Sorkin, ‘The new “Mosaik”. Jews and European culture, 1750-1940’; M.Brenner, ‘The politics of Jewish historiography’; R. Fuks-Mansfeld,
‘“The first shall be the last”. The rise and development of modern Jewish historiography
in the Netherlands until 1940’; I. Zwiep, ‘Epigones and identity. Jewish scholarship
in the Netherlands, 1850-1940’) maken we kennis met de historiografie in en over de
behandelde periode en het wetenschapsbedrijf tijdens deze laat negentiende-eeuwse
periode tot en met de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Zwiep’s artikel vormt
de perfecte overgang van het historiografische kader naar de historiografie, zeker in
combinatie met de daaropvolgende bijdrage over het ontstaan van het Joods Historisch Museum (J.-M. Cohen) dat reflecteert over het omgaan met het joodse verleden
en de cultuur in de bestudeerde jaren. Een vreemde keuze van de samenstellers is wel
om de bijdragen over de pers in omgekeerde chronologische volgorde te plaatsen. De
bijdrage van T. Kollatz, ‘“Holland is a country which provokes serious reflection…”.
Images of Dutch jewry in the German Jewish press’, blijft overigens vrij beperkt in
opzet en in paginalengte en valt door de chronologie (1830-1850) ook enigszins uit
de toon. De hierop volgende bijdragen over spinozisme sluiten alweer heel mooi op
elkaar aan. Het fijne aan deze congresbundel is dat via verschillende invalshoeken en
wegen vaak gelijksoortige conclusies worden getrokken en dat dezelfde protagonisten
(en zelfs citaten) op diverse wijzen besproken worden. Dit is meteen het mooiste pleidooi of de mooiste motivatie om het boek als een geheel door te lezen.
De twee artikelen die hier enigszins het ritme uit wegnemen zijn het detectiveverhaal van M. Bax en de bijdrage over Brits-joodse vrouwen van Tananbaum. In het
geval van Bax is het vooral qua stijl en qua métier (één voetnoot verwijst naar een heel
hoofdstuk uit eerder werk) een andere aanpak dan de andere bijdragen, hoewel het
wel boeiend is om lezen. Tananbaum’s artikel leidt ons weer weg uit Nederland om
een eerste kader te schetsen over joodse vrouwen. Het gebrek aan referenties over
Nederland wijst erop dat hier nog een groot stuk braakliggend onderzoeksterrein is,
ofwel dat eventuele bestaande studies vooral in het Nederlands verschenen. De vele
vragen op het einde van deze bijdrage vragen om een reactie, bijvoorbeeld van de
toehoorders op het congres.
Als volgende bijdrage binnen het thema ‘vrouwen’ komt een tekst van Karin Hofmeester. In heel verhalende stijl brengt de auteur drie generaties joodse vrouwen uit
de vakbeweging ‘Allen Eén’ naar voren. Haar aanpak laat veel plaats voor interpretatie.
Hofmeester duwt de protagonisten niet in een bepaalde hoek. Hoe sociaal geëngageerde vrouwen op de barricades stonden als joodse vrouwen bijvoorbeeld is geen
vraag, wel wat we ons kunnen voorstellen bij hun sociaal engagement of hun joodszijn op zich. Schoonheim, die schrijft over Joodse vrouwen en feminisme, trapt volgens ons wel deels in die val door de vraag te stellen of deze joodse feministen hun
joodse identiteit even sterk waardeerden als de feministische zaak en hoe die combinatie joodse identiteit en feminisme verliep. Leydesdorff, die de bundel afsluit, zit op
één lijn met Hofmeester en plaatst de besproken periode in historisch perspectief,
wijzend op de verschillende invalshoeken waarmee het Nederlands-joodse verleden
bekeken werd en wordt.
Dutch Jewry in a cultural maelstrom biedt een kijk op de mentaliteitsgeschiedenis
van joden in Nederland, goed passend in de ruimere context. Een voorbeeld dat in
België zeker navolging verdient.
Veerle Vanden Daelen
Universiteit Antwerpen
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Merijn Knibbe, Lokkich Fryslân, Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit
in het Friese kleigebied 1505-1830. Historia Agriculturae 38 (Groningen en
Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2006) 314 p.
isbn 90-367-2536-4.
De doelstelling van de auteur is van meet af aan duidelijk: nagaan hoe de vroegmoderne landbouw van de Friese kleistreken zich ontwikkelde tot de kapitaalintensieve
en hoogproductieve landbouw in het begin van de negentiende eeuw. Knibbe brengt
hiervoor de hoogte en de evolutie van de productiviteit door middel van een kostengeoriënteerde methode in kaart. Om deze ambitieuze opdracht te volbrengen, komt een
heel arsenaal aan bronnen – lange termijn reeksen (prijzen van land, arbeid, grondlasten en afgewerkte producten) en momentopnames (boedels) – voor het voetlicht.
Het onderwerp past in het zogenaamde ‘transitie-debat’, waarbij onderzoekers de
overgang van een ‘feodale’ samenleving naar een ‘kapitalistische’ maatschappij bestuderen. De transitie ging in de klassieke visie gepaard met een overgang van een
gedifferentieerde, risicospreidende landelijke economie naar een gespecialiseerde,
marktgerichte agrarische productie. Door de focus op de productiviteit wil Knibbe de
transitieperiode via een regionaal perspectief ontleden.
In het merendeel van de studie doet de auteur een gedetailleerd onderzoek naar
het economische belang en de lange termijn evoluties van verschillende pachtreeksen.
De pacht vormde immers een wezenlijk onderdeel van de kostenstructuur van de
agrarische bedrijfsvoering, zeker in de Friese kleistreken. De auteur wijst er terecht
op dat de ontwikkeling van de kosten grotendeels de economische situatie van het
boerenbedrijf bepaalde. Bijzonder interessant vormt de vergelijkende analyse van verschillende pachtreeksen die Knibbe toelaat om Friesland in een comparatief perspectief te plaatsen (p. 111). Op die manier wijst de auteur op de relatieve achteruitgang van
de Friese kleigebieden vanaf 1580 tegenover onder meer de Hollandse en de Zeeuwse
regio’s. Een ander aspect van het kostenplaatje, de lonen, komt echter minder goed
uit de verf.
Twee opvallende resultaten van deze studie geven de lezer stof tot nadenken. In
de eerste plaats wordt de ontwikkeling van Friesland in een ruimere context geplaatst.
De regio kende niet alleen transformaties op het gebied van de landbouw, maar eveneens op het vlak van de architectuur. Het toenemende belang van drainage en bemesting en de komst van trekarbeiders gaven de regionale landbouw een nieuw gezicht.
Daarenboven verdwenen de huizen van riet en leem en kwamen stenen woningen
ervoor in de plaats. Niettemin bleef de agrarische ontwikkeling van Friesland achter
ten opzichte van Holland en Zeeland.
Ten tweede nuanceert Knibbe de al te vaak aangehaalde tegenstelling tussen specialisering en diversificatie. De Friese boeren maakten geen rechtlijnige evolutie naar
volledige marktoriëntatie door. Het roemrijke pad van de specialisering is volgens
Knibbe niet bewandeld. Eerder ziet hij een symbiose van zelfvoorzienende en gespecialiseerde productiestrategieën in de huishoudeconomie. Bovendien dook na 1750
een nieuwe groep van boeren op, die onder meer door de introductie van de aardappel
met kleine exploitaties wisten te functioneren. Deze nieuwe categorie vormde ontegenzeggelijk een trendbreuk in de regionale economische ontwikkeling van het door
grote pachtbedrijven gedomineerde Friesland.
Met zijn studie geeft de auteur een sterk staaltje van brontechnisch inzicht. Voor
agrarische historici vormt dit werk aldus een uitgelezen handleiding om de frequente
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problemen rond deflatie en tijdreeksen op een grondige wijze aan te pakken. Dat de
auteur voldoende tijd neemt om de lezer op allerlei moeilijkheden te wijzen, verdient
dan ook alle lof. Bovendien schuwt Knibbe het niet om concepten en theorieën uit de
economische wetenschap te hanteren om aldus de agrarische geschiedenis te benaderen (p. 5).
De klemtoon op de methodologie heeft echter een keerzijde. De lezer wordt
immers blootgesteld aan de taaiheid van het jargon. Bovendien ligt de focus voornamelijk op de pacht, terwijl de arbeid het met veel minder aandacht moet doen. De
auteur is zich daar van bewust: ‘Door al deze ontwikkelingen is het boek, in plaats van
een scherp afgebakende monografie, eerder een integratieve studie geworden’ (p. xi).
De vraag blijft of de auteur bij aanvang niet meer de kaart van de grote debatten had
moeten trekken. Het materiaal is immers voorhanden om het Friesland van Jan de
Vries en diens ‘revolutie van de vlijt’ aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen.
Bovendien zou dit de al te grote perspectiefwissel verkleinen. De analyse bevindt zich
immers vooral op het geaggregeerd niveau van de landmarkt, alleen in de hoofdstukken 6 en 9 komen de bedrijven echt op de voorgrond. Niettemin besteedt Knibbe in
zijn slotbeschouwing heel wat aandacht aan de evoluties in de huishoudeconomie.
Het is dan ook betreurenswaardig dat een evenwicht tussen micro en macro, tussen
regio en gezin niet sterker in het corpus naar voren komt. Anderzijds vormt de slotbeschouwing niet alleen een sterke synthese van de agrarische geschiedenis van de
Friese kleigebieden, maar ook een eikpunt voor vergelijkend regionaal onderzoek.
Reinoud Vermoesen
Universiteit Antwerpen, Centrum voor Stadsgeschiedenis

Serge Jaumain en Paul André Linteau, Vivre en ville. Bruxelles et Montréal aux
xixe et xxe siècles. Études canadiennes, 9 (Brussel: P.I.E. Peter Lang, 2006)
375 p. isbn 9789052013343 9052013349.
Stadsstudies zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot een breed interdisciplinair
onderzoeksterrein waarin een groot aantal disciplines samenkomt. Historici van allerlei pluimage nemen daarbinnen een dominante plaats in waarvan de talrijke gespecialiseerde vaktijdschriften, congressen en vooral ook websites getuigen. Wie een
beeld wil hebben van de onderwerpen waar stadshistorici zich vandaag de dag mee
bezighouden zou een blik moeten werpen op het programma van de tweejaarlijkse
congressen van de European Association for Urban History. Het negende congres in
Lyon (augustus 2008; zie: http://eauh.ish-lyon.cnrs.fr/ (13 februari 2009)) telde maar
liefst drieëntwintig algemene, thematische sessies en achtentwintig gespecialiseerde
workshops.
Een terugkerend probleem bij een dergelijk druk bezet onderzoeksveld is het
meten en in kaart brengen van de wetenschapstheoretische en methodologische vooruitgang van de stadsgeschiedenis als discipline. Een van de manieren om dat te doen
is het stimuleren van comparatief stadsonderzoek: dat was niet helemaal toevallig ook
het overkoepelende thema van het internationale congres van stadshistorici in Lyon.
Intussen kennen we tal van internationale netwerken, projecten en samenwerkingsverbanden tussen (hoofd)steden met evenzoveel congressen, websites en publicaties.
Een representatief voorbeeld van een dergelijk netwerk voor comparatief stadsonder-
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zoek is het sedert 1997 actieve samenwerkingsverband van stadshistorici uit Brussel
(cirhibru) en Canada/Quebec (o.a. inrs-Centre Urbanisation, Culture et Société). In
2000 vond in Brussel het eerste congres plaats onder de titel: ‘Les Métropoles en comparaison: Bruxelles et Montréal aux xixe et xxe siècles’. Brussel was ook de plaats van
het tweede colloquium in 2003 dat geheel in het teken stond van het gebruik van de
stad: ‘Vivre en ville: Bruxelles et Montréal aux xixe et xxe siècles’. De bij deze gelegenheid gepresenteerde papers vormen het hoofdbestanddeel van de hier te bespreken
publicatie uit 2006.
De kern van Vivre en ville: Bruxelles et Montréal (xixe – xxe siècles) is de analyse
van de invloed van urbanisatie en industrialisatie op twee metropolen ter weerszijden
van de oceaan. Steden die zowel in geografische als sociaaleconomische zin duidelijk
van elkaar verschillen maar weer met elkaar gemeen hebben dat zij een dominante
positie innemen in een groot en in politiek-bestuurlijk opzicht, complex achterland.
De aandacht van de onderzoekers gaat daarbij niet zozeer uit naar structuren en
processen van verstedelijking (suburbanisatie) en industrialisering maar veel meer
naar de wijze waarop die vorm krijgen in veranderende patronen van stadsgebruik.
Deze benadering heeft een voor een congresbundel opvallend concrete en levendige
voorstelling van stadsleven opgeleverd waarvan de betekenis die voor de beide steden
verre overstijgt. De uiteenlopende onderwerpen van stadsgebruik worden voorgesteld
in vier thematische clusters; de stad van de vrouw; beheer en gebruik van stedelijke
voorzieningen zoals water en groen; de stad van handel en consumptie en ten slotte:
stadscultuur en stedelijke identiteit. De op deze manier gerangschikte dertien bijdragen worden voorafgegaan door twee uitermate informatieve stadsbiografieën van
Montréal en Brussel, de laatste van de hand van Claire Billen die op soevereine wijze
de hoofdlijnen van de stadsontwikkeling van Brussel vanaf de vroegmoderne tijd spiegelt aan die van Montréal.
Deze inleidende hoofdstukken bieden het noodzakelijke referentiekader voor de
meer gedetailleerde beschouwingen over veelkleurige patronen van stadsgebruik in
beide steden. Zoals de vier bijdragen over ‘de stad van de vrouw’. Binnen de vrouwenstudies is dit weliswaar een gevierd onderwerp maar in dit type onderzoek figureert
de stad vaak louter als decor, als een abstractie zonder fysieke dimensies. Zo niet in
het werk van Canadese stadshistorici die zich de afgelopen drie decennia intensief
hebben beziggehouden met onderzoek naar de veelsoortigheid van de betrekkingen
tussen vrouwen en de stad. Het gaat daarbij om zulke zaken als emancipatie, arbeid,
consumptie of (stedelijke) identiteit en vooral ook om niet-stedelijke, externe factoren
die daarbij een beslissende c.q. versnellende of vertragende rol kunnen spelen. Zoals
grote mondiale conflicten. In dit boek schrijft Magda Fahrni indringend over vrouwen in de stad ten tijde van oorlog en vrede, in het bijzonder in Montréal gedurende
de jaren veertig. Valérie Piette doet iets soortgelijks voor Brussel tijdens de Eerste
Wereldoorlog, twee bijdragen die duidelijk demonstreren welke perspectieven een
‘histoire urbaine sexuée’ voor het onderzoek naar het stadsgebruik door vrouwen te
bieden heeft.
De artikelen gewijd aan’ de stad van de vrouw’ vormen onderling een samenhangend geheel, niet op de laatste plaats dankzij de twee inleidende historiografische
bijdragen over de geschiedenis van vrouwen in Brussel en Montréal. Dat geldt minder
voor de bijdragen in de andere thematische clusters, zoals die over de economische
en maatschappelijke integratie van joodse immigranten in Montréal (1918-1930),
over de organisatie van de gestandaardiseerde consumptiecultuur via de architectuur
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van grote warenhuizen zowel in Brussel als Montréal tijdens het interbellum of over
de betekenis van pers en populaire literatuur voor de beeldvorming van ingrijpende
demografische, sociale en fysieke transformaties van Brussel vanaf het midden van
de negentiende eeuw. Hoe interessant en informatief al deze afzonderlijke bijdragen
ook zijn, in het beste geval dragen ze materiaal aan voor comparatief stadsonderzoek,
maar gaan die analyse zelf uit de weg. Op één belangrijke uitzondering na.
Het enige artikel dat werkelijk comparatief is opgezet en uitgewerkt is dat over
de planning, aanleg en beheer van de watervoorziening in Montréal en Brussel vanaf
het laatste kwart van de negentiende eeuw. In hun substantiële bijdrage ‘Gérer l’eau
en milieu urbain. Regards croisés sur Bruxelles et Montréal, 1870-1980’ laten Chloé
Deligne (Brussel) Michèle Dagenais (Montréal) en Claire Poitras (inrs) zien hoezeer
de ontwikkeling van grootschalige technische systemen op het gebied van stedelijke
infrastructuur niet alleen is ingebed in locale economische en sociale omstandigheden, maar bovendien in hoge mate ook geconditioneerd wordt door de in die steden bestaande, politiek-bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder door de samenwerking (al dan niet) van gemeentelijke instituties met andere belangengroeperingen
binnen de stedelijke samenleving. Juist vanwege het hoge symbolische gehalte van
water als levensader voor stedelijk leven, raken ontwikkeling, ontwerp en het beheer
daarvan de kern van het sociale, politieke en territoriale verhoudingen – niet alleen die
van Brussel en Montréal – maar feitelijk van iedere stad.
Ed Taverne
Rijksuniversiteit Groningen

Lissa Roberts, Simon Schaffer en Peter Dear (eds.), The Mindful Hand: Inquiry
and invention from the late Renaissance to early industrialisation (Amsterdam:
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 2007) 503 pp.
isbn 978-90-6984-483-1
Is het mogelijk om een nieuw type schip te ontwikkelen vanuit een schaalmodel?
Venetiaanse patriciërs rond 1630 dachten van wel. De principes van de geometrie zijn
immers schaalonafhankelijk. De ambachtslieden van het Arsenaal, de marinewerven,
dachten van niet. Galileo, die hun discussie rapporteert aan het begin van zijn Twee
nieuwe wetenschappen gaf de ambachtslieden gelijk en ook in diverse latere episodes,
zo blijkt in een zeer interessant relaas van Simon Schaffer in The Mindful Hand, zouden ambachtslieden gelijk krijgen.
Dat schaal ertoe doet komt ook aan de orde in de bijdrage van Lissa Roberts, over
de introductie van de stoommachine in het Nederland van de achttiende eeuw. Aan
het begin van de eeuw had de beroemde natuurkundige ’s Gravesande demonstratietoestellen laten maken door Leidse instrumentmakers om daarmee de newtoniaanse
fysica te kunnen illustreren tijdens zijn colleges. Zijn opvolger Allamand wilde zo
voortgaan en bestelde in 1772 bij een gerenommeerde Londense instrumentmaker
een model van een stoommachine. Deze miniatuur van een bestaande stoommachine
was zeer nauwkeurig. Niettemin hield het ding steeds na een paar slagen op: de cilinder koelde te snel af waardoor het apparaat niet op stoom bleef.
Wat er in deze gevallen van schaalvergroting en -verkleining aan de hand is, is
dat materie geen neutraal substraat is voor de toepassing van wiskundige principes.
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De geometrie kan wel wat vertellen over schaalverschillen, maar lang niet alles. Wie
wetenschap wil ‘toepassen’ (als er al zoiets is), kan niet om de mensen heen die verstand hebben van materialen en die veel praktijkervaring hebben.
Daar is wel eens anders tegenaan gekeken. Newton zelf liet zich laatdunkend uit
over ambachtslieden zonder theoretische scholing. Latere geschiedschrijving heeft
Galileo, Descartes en Newton op de Olympus van de theoretische wetenschap gehesen. Daarvandaan zouden de wetenschappelijke principes naar beneden zijn gesijpeld, die door de technici pas met de nodige vertraging werden toegepast. Inderdaad
zou het kunnen lijken of de systematische verbinding tussen wetenschap en technologie pas een fenomeen van de negentiende eeuw is. Hedendaagse techniekhistorici
hebben de verbinding nog verder op losse schroeven gesteld. Niet zo lang geleden
stelde Thomas Misa, in zijn overigens voortreffelijke Leonardo to the Internet, dat
‘wetenschap’ geen essentieel aspect van technologie is. Deze opvatting stelt hem in
staat en met hem de meeste auteurs die publiceren in het tijdschrift Technology and
Culture, om technologie als een ten opzichte van wetenschap volledig autonoom veld
te beschrijven. Dát nu is te defensief gedacht, zo blijkt uit de essays in The Mindful Hand. Dat technologie geen toegepaste wetenschap is wordt in alle toonaarden
bevestigd door de auteurs van de bundel. Maar kruisbestuivingen waren er op allerlei
manieren en niveaus. Ursula Klein bijvoorbeeld identificeert in haar bijdrage een
groep van apotheker-chemici. Apothekers hadden tot ver in de negentiende eeuw een
status van (hogere) ambachtslieden, in hun beroepsuitoefening stonden ze meestal
onder controle van de artsen. Apothekers die academische scheikunde gingen bedrijven maakten dus een sociale sprong naar boven. Klein laat nu zien dat deze groep
actief bleef als apotheker, maar tegelijkertijd de universitaire chemie verrijkte met
praktische vragen.
Ook ambachtslieden die niet uit waren op maatschappelijke stijging konden zich
voor wetenschappelijke vragen interesseren. In een fascinerend relaas beschrijft Jim
Bennett een groep Londense instrumentmakers die naast hun gewone nering instrumenten maakten met geen ander doel dan er in hun winkels natuurlijke effecten
mee te demonstreren. In het spraakgebruik van de tijd ging het om filosofische, niet
om utilitaire instrumenten. Ze deden het niet om er geld mee te verdienen maar louter voor genoegen. De door Bennett verhaalde episode kreeg overigens een vreemd
staartje – ik zal het hier niet verklappen.
Van hun kant hadden de theoretische natuurfilosofen grote belangstelling voor
alle technische aspecten van hun werk. Galileo’s verankering in de praktisch mathematische traditie, soms ook wel de ‘Leonardo-traditie’ genoemd, hoeft tegenwoordig
geen betoog meer. Fokko Jan Dijksterhuis wijst er terecht op dat de zogenoemde
‘mixed mathematics’ nooit een pure wiskunde is geweest. De wiskunde in kwestie was
altijd stevig verbonden met haar onderwerp. Ook in sociaal opzicht was de wiskunde
‘mixed’: zowel de natuurfilosofen als ingenieurs en handwerkslieden bedienden zich
ervan. Dijksterhuis laat het door elkaar lopen van de praktische en de theoretische
wiskunde mooi zien aan de hand van de dioptrica (de leer van de breking van het
licht) van Descartes en Christiaan Huygens. Het is wel voorgesteld alsof de kroon
op het werk in de dioptrica het opstellen van de correcte (wiskundig geformuleerde)
brekingswet was. Maar zowel Descartes als Huygens wilden liefst óók een perfecte
lens maken. De brekingswet was slechts een van de middelen om dat te bereiken.
Huygens besteedde jaren van zijn leven aan het slijpen van lenzen en liet daarvoor
theoretische vragen liggen.
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Niettemin was Huygens als een van de meest vooraanstaande wetenschappers van
Europa zeer standsbewust. Er is een gelegenheid geweest dat Huygens zich op minder mooie wijze liet kennen: toen hij de man die hij zag als zijn technisch assistent,
Nicolaas Hartsoeker, wilde beletten zich te emanciperen tot een volwaardig natuurfilosoof. Het zou Hartsoeker uiteindelijk toch lukken. Maar het sociale onderscheid
tussen natuurfilosoof en ambachtsman, oftewel tussen wetenschap en techniek, was
wel degelijk van kracht.
De winst van The Mindful Hand is dat de nauwe samenhang tussen de technische kant van de wetenschap enerzijds en de systematisch-onderzoekende kant van
de techniek anderzijds heel mooi zichtbaar wordt. De vraag die wat minder uit de verf
komt (en dat doet zich vooral voelen in het overigens zeer goede stuk van Dijksterhuis)
is hoe het kwam dat Descartes en andere natuurfilosofen zo’n ontvankelijkheid voor
het technische handwerk hebben kunnen ontwikkelen. Niettegenstaande deze beperking geven de essays in het boek bij elkaar een samenhangend beeld. Een kritische
kanttekening ten slotte: het boek wordt ontsierd door William J. Ashworth die in zijn
artikel het werk van de befaamde historica Margaret Jacob op een hoop gooit met dat
van een Koude Oorlog-ideoloog. Zo wordt polemiek onheus en onzakelijk.
Chunglin Kwa
Universiteit van Amsterdam

Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia, 1808-1942: A documented history. Vol. 2.
The spectacular growth of a self-confident minority, 1903-1942. Verhandelingen van
het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 232 (Leiden: kitlv
Press, 2007) 634 p. isbn 90-6718-141-2
Hoewel het geen islamitisch land is, kent Indonesië de grootste moslimbevolking
ter wereld. Daarbinnen vormen de katholieken een kleine minderheid. Zij vormden
slechts 1,2 procent van de totale bevolking omstreeks 1940. Deze kleine minderheid
heeft echter een stem laten horen in het maatschappelijke leven, die veel luider is
geweest dan de getalsmatige verhoudingen doen vermoeden. Er is bovendien geen
bevolkingsgroep in Indonesië waarvan de geschiedenis, althans tot het einde van het
koloniale tijdperk, zo nauwkeurig is opgetekend als die van de katholieken. Dat is de
verdienste van Karel Steenbrink, voorheen hoogleraar in de theologie aan de Universiteit Utrecht. In 2003 verscheen het eerste deel van zijn magnum opus Catholics in
Indonesia dat de periode 1808-1903 bestreek en de katholieken als een nogal bescheiden groepering in de negentiende-eeuwse samenleving afschilderde. Thans ligt deel
twee voor ons dat de lijn doortrekt tot aan de Japanse bezetting en de katholieken juist
als een heel assertieve zuil in de laatkoloniale maatschappij neerzet.
Dit is ouderwets gedegen geschiedschrijving, welhaast in de traditie van de kroniek die geen gebeurtenis of persoon onbesproken laat of saillant detail overslaat. Het
gaat Steenbrink in eerste instantie om het vastleggen van de historische feiten, onttrokken aan tal van primaire bronnen. Niet voor niets wordt in de ondertitel nadrukkelijk gesproken van een documented history, waarbij de argeloze lezer zich afvraagt of het
tegenovergestelde, een niet-gedocumenteerde geschiedenis wel zo zinvol zou zijn.
Na enkele inleidende hoofdstukken over de organisatorische opbouw van de katholieke kerk in de kolonie en de snelle aanwas van gelovigen, met name in de jaren
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twintig, neemt Steenbrink ons mee naar een achttal regio’s waar de missie met sterk
wisselend succes werkzaam is geweest. Uit de gigantische rijkdom aan details ontstaat
een mozaïek van regionale verscheidenheid. Op Flores ging het goed. Daar ontstond
een modern katholieke kerk die veel weg had van voorbeelden in Nederland. De wedijver met de protestanten op de naburige eilanden Timor en Sumba verliep soms moeizaam maar op de minuscule Kai-eilanden (ten zuiden van Nieuw-Guinea) toonden de
missionarissen meer begrip voor traditionele geloofsopvattingen dan de collega’s op
Flores, laat staan de zendelingen ter plaatse. In westelijk Nieuw-Guinea (thans Papua
geheten) kregen de missionarissen te maken met koppensnellerij, polygamie en ‘rituele’ promiscuïteit. Door niet helemaal afwijzend te staan tegenover traditionele geloofsopvattingen wist de missie Dayaks in de binnenlanden van Kalimantan (Borneo) voor
Rome in plaats van Mekka te laten kiezen. In het grotendeels protestantse Noord-Sulawesi (Celebes) werden ze echter gemarginaliseerd, terwijl op het grote eiland Sumatra
helemaal weinig vooruitgang werd geboekt. Java, ten slotte, bood een dusdanige ruime
mate van variatie dat Steenbrink terugdeinst voor generalisaties.
In een geschiedkundig werk van dit type lijkt er geen plaats te zijn voor een meer
theoretische of abstracte vraagstelling. Maar de schijn bedriegt. Op subtiele wijze introduceert de auteur in de loop van het relaas enkele vraagstukken van wijdere strekking.
Eén daarvan betreft de concurrentiestrijd tussen de geloofsrichtingen. Katholieken
tegen protestanten, in het bijzonder nadat de kunstmatige verdeling van de kolonie in
interessesferen was verlaten, christenen tegen animistische religies, katholieken plus
animisten tegen islam. Het woord ‘race’ in de betekenis van ‘wedloop’ valt dan ook
opvallend vaak. Het is vermakelijk te lezen hoe bij voorbeeld de katholieken de protestanten op Sumba wisten af te troeven door goed onderwijs aan te bieden óók aan kinderen uit dorpen waar de zendelingen al actief waren. Juist het katholieke onderwijs
is terecht door Steenbrink geduid als een van de voornaamste bijdragen van katholieken aan de koloniale samenleving. Een ander belangrijk thema, dat helaas ietwat
onderbelicht blijft, is de link met de koloniale politiek, met name het Ethisch Beleid
dat vanaf 1901 werd uitgedragen door de autoriteiten. Uit meerdere episodes blijkt dat
persoonlijke opvattingen van gezagsdragers tegenover godsdienst in het algemeen en
de katholieke kerk in het bijzonder soms de doorslag gaven in de ruimte die de missie
kreeg. Interessant is ook hoe de verzuiling anders uitpakte in de kolonie dan in het
moederland, onder meer omdat de katholieke kerk in Nederlands-Indië zich eerder op
de bovenlaag van de bevolking richtte dan op de arbeidende klasse.
In 1940 bestond het katholieke volksdeel in Nederlands-Indië voor 16 procent uit
Europeanen, met inbegrip van Indo-Europeanen en 84 procent Indonesiërs, waaronder vele Chinezen. Dit roept de vraag op naar de segmentatie op etnische grondslag binnen de katholieke kerk in een samenleving die volledig gedefinieerd was door
etnisch onderscheid. Op meerdere plaatsen in dit werk wordt verteld over de opleiding van inheemse Indonesische priesters maar uit sociaalhistorisch oogpunt was een
rigoureuzere analyse van dergelijke vraagstukken gewenst.
Er is geen twijfel over dat dit boek, samen met het voorgaande deel, als hét standaardwerk zal dienen voor de kennis van de katholieken in Indonesië onder Nederlands koloniaal bewind. Het boek bevat veel herkenbaars, zeker voor katholieken, en
prikkelt de lezer tegelijkertijd tot nadenken over interessante vraagstukken.
J. Thomas Lindblad
Universiteit Leiden
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Simonetta Cavaciocchi (ed.), Fiscal systems in the European economy from the 13th
to the 18th centuries (Florence: Firenze University Press, 2008) 1160 p.
isbn 978-88-8453-702-7.
De uitgave van de akten van de jaarlijkse bijeenkomst van het Internationaal Instituut
voor Economische Geschiedenis ‘F. Datini’ in Prato vormt traditioneel een bont allegaartje. De conferentie van 2007 (uitgegeven in 2008) behandelde het thema fiscaliteit, economie en financiële geschiedenis, van de dertiende tot de achttiende eeuw. De
vijftig gepubliceerde bijdragen zijn onder te verdelen in drie categorieën. De onderwerpen zijn erg divers, zowel wat de behandelde thematiek, als het geografische spectrum
betreft. Een eerste groep artikelen behandelt ‘fiscale systemen’, een verzamelbegrip voor
studies over allerlei vormen van staats- en stadsfinanciën, fiscaliteit en staatsvorming,
welstandsverdeling, en overheidsschuld in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne
Europa. Het voornaamste besluit uit dit deel van de publicatie leert dat het traditioneel
als evident beschouwde verband tussen fiscaliteit en staatsvorming niet zo rechtlijnig
is als gedacht. De ondertussen klassiek geworden studies (van Ormrod, Bonney, Tilly
en anderen) over de zogenaamde ‘fiscal state’ meenden aan te tonen dat staatsvorming
hand in hand gaat met een groeiende concentratie van fiscale opbrengsten op een
centraal punt in de ‘moderne staat’. Verschillende artikelen in dit deel geven echter
aan dat bijvoorbeeld de vorming van een publieke schuld, opstanden ten gevolge van
verhoogde belastingen, of een voor de economie nefaste fiscale politiek soms meer
schade hebben berokkend aan staatsstructuren dan historici traditioneel vermoeden.
De verhoging van belastingen, of een hogere concentratie van belastingsinkomsten
op een centraal niveau in het staatsapparaat leidden immers niet automatisch tot een
verhoging van de politieke macht van dat centrale niveau. Integendeel, vaak dienden
vorsten politieke concessies te doen in ruil voor een verhoging van belastingen, of vergrootte de invloed van de financiële administratie op de politiek van de vorst indien hij
de staatsschuld zag stijgen (zie bijvoorbeeld de bijdrage van Patrick O’Brien).
Een tweede verzameling essays behandelt de financiële politiek van staats- en
stadsbesturen. De meerderheid van de studies gaat er (terecht) van uit dat gezagsdragers en stedelijke elites in hun fiscale politiek een fundamentele politieke visie op
de samenleving tentoonspreidden. Dat in vele steden van het Europa van het ancien
régime indirecte belastingen de hoofdmoot van de stedelijke inkomsten uitmaakten,
hoeft bijgevolg niet te verwonderen. Economische suprematie ging in de stad vaak
hand in hand met politieke dominantie en om de eigen beurs te sparen besloot een
stadsbestuur vaak, waar ook in Europa, een inkomensbelasting te weren. Toch wijzen
meerdere auteurs op een paradox. In sommige steden waarin handelaars de lakens
uitdeelden, was wel een inkomensbelasting ingevoerd (zoals in sommige Noord-Italiaanse steden). In steden waarin de macht meer verdeeld was (onder de ambachten,
zoals in sommige steden van de Nederlanden) werden indirecte belastingen dan weer
vaak gehandhaafd. De oplossing voor deze schijnbare tegenstelling ligt in de mate van
inspraak van de belastingbetalers in het beleid. ‘On se taille entre soi, pour garantir
sa suprématie politique, on ne se fait pas tailler’, merkt Claire Billen op (p. 880). De
meerderheid van een bevolking laat zich soms ‘graag’ zwaar taxeren, al was het maar
om de daaraan verbonden politieke inspraak niet te verliezen.
Een derde deel in deze publicatie betreft het verband tussen fiscaliteit en economie.
Over de eventuele correlatie tussen een stijgende fiscaliteit en economische neergang
zijn de auteurs het niet eens. Evenmin is er eensgezindheid over de precieze invloed
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van belastingen op het budget van de belastingbetaler in de stad en op het platteland.
Veel hangt natuurlijk af van het bestedingspatroon van de belastinginner. John Munro
toont bijvoorbeeld aan dat investeringen van een stadsbestuur in de bouwindustrie de
bouwvakkersambachten ten goede kwam. De vraag is of belastingen in een premoderne samenleving wel hoog waren. Erik Thoen en Tim Soens besluiten bijvoorbeeld
dat belasting op het platteland van het graafschap Vlaanderen erg laag was tot de zeventiende eeuw en zelfs nadien lager bleef dan in andere delen van Europa. De cijfers voor
stedelijke fiscaliteit brengen ze weliswaar niet in rekening. William Ashworth toont
dan weer aan dat het hogere belastingsniveau in Engeland allerminst een hinderpaal
vormde voor de industrialisatie van dat land in de achttiende eeuw. Hij besluit dat
een ingewikkelde matrix van economische, financiële, institutionele en zelfs militaire
factoren bepaalde welke invloed belastingen hadden op economische evoluties. Maar
meer dan eens bewijzen de meerderheid van de essays dat de bronnen ontoereikend
zijn, of dat er nog veel onderzoek nodig is om de precieze economische gevolgen van
een verhoging van belastingen in kaart te brengen. Er is nog veel werk voor de boeg.
Jelle Haemers
Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, Universiteit Gent

A. van der Belt, Het voc-bedrijf op Ceylon. Een voorname vestiging van de OostIndische Compagnie in de 18de eeuw (Amsterdam: Walburg Pers, 2008) 303 p.
isbn 978-90-5730-534-4.
In het boek Het voc-bedrijf op Ceylon behandelt de auteur Albert van der Belt vooral de
laatste dertig jaar (1765-1795) van de aanwezigheid van de voc op Ceylon al weet hij
over de eerste helft van de achttiende eeuw ook veel gegevens boven water te halen.
Van der Belt kiest niet voor een Europacentrische benadering, maar schrijft vanuit de
belevingswereld van de voc-bedienden op Ceylon. Hij is voorstander van het gebruik
van kwantitatieve bronnen aangezien kwalitatieve bronnen vaak de nodige objectiviteit missen. Boekhoudkundige gegevens uit de voc-administratie in de Republiek en
op Ceylon zouden die objectiviteit wel of in ieder geval in grotere mate bezitten.
In zijn beschrijving blijft de auteur dicht bij het bronnenmateriaal. De hoofdstukindeling is ook gekoppeld aan de door hem gebruikte archiefstukken, vooral boekhoudingen van de voc. Een aantal was nooit eerder gebruikt omdat die zich in Ceylonse
archieven bevinden. De hoofdstukken hebben nogal bondige titels. Het eerste hoofdstuk, kortweg ‘Profijt’ genoemd, laat zien in hoeverre aandeelhouders van de voc
voordeel hadden bij handel op Ceylon. Wanneer kosten en baten tegen elkaar worden
weggestreept, blijkt het aanhouden van de vestiging Ceylon voordeel te geven. Vooral
de kaneelhandel was winstgevend. De voc verkreeg kaneel echter niet uit vrijhandel.
Kaneel moest opgekocht worden bij de kaste der sjaliassen. Het feit dat het bij kaneel
niet om vrijhandel ging betekende dat bij het verkrijgen van de nodige kaneel nogal
wat dienaren betrokken waren, zodat hun salarissen eigenlijk bij de kosten van kaneel
getrokken moeten worden.
Een interessante conclusie uit het tweede hoofdstuk, getiteld ‘Boekhouding’ is dat
niet iedere scheepvaartbeweging van de voc binnen Azië als intra-Aziatische handel
van de voc gezien kan worden. In de schepen werden veel goederen voor particuliere
handel vervoerd en er vond veel overslag plaats.
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In het derde hoofdstuk laat Van der Belt aan de hand van verzonden assignaties
(wissels) zien hoe particuliere handel functioneerde. Dienaren van de voc op Ceylon hadden contacten met handelshuizen en firma’s in de Republiek die goederen
opstuurden die door de gemeenschap op Ceylon gewaardeerd werden en deze goederen werden betaald met assignaties, waarvoor de als particulieren handelende dienaren op het Ceylonese voc-kantoor aanvankelijk gouden munten en later hun zilver en
kopergeld storten. Het grote voordeel was hier aanvankelijk dat het goud- en zilvergeld
Azië niet verliet, zodat dit de geldstroom van Europa naar Azië beperkte.
Pas in het vierde hoofdstuk komt het voc-personeel op Ceylon aan de orde. Hiervoor gebruikt Van der Belt scheepssoldijboeken en generale monsterrollen. We komen
onder andere te weten waar het personeel van het schrijfkantoor vandaan kwam en
wat hun religie was. Ook hun loopbaan is nauwkeurig nagetrokken. Leeftijden worden berekend waarop Nederlanders, overige Europeanen en Aziaten in dienst traden
en waarop degenen die carrière maakten tot de bestuurlijke elite toetraden. Van der
Belt stelt vast dat er van uitwassen van protectie en favoritisme geen sprake was. Tegelijk blijkt uit zijn boek echter dat op het schrijfkantoor van de voc gemiddeld dertig
kinderen tussen de één en tien jaar werkten en dat er zelfs enige schrijvers van nog
geen vijf jaar oud op het kantoor werkzaam waren, wat toch vraagtekens oproept over
het personeelsbeleid.
Er kan uiteindelijk geconcludeerd worden dat Van der Belt interessant bronnenmateriaal ter beschikking had, waaruit we veel kunnen leren over het leven op Ceylon.
Het is jammer dat Van der Belt zijn verhaal aan de hand van de boekhoudkundige bronnen vertelt. In sommige delen van het boek gaat de lezer van post naar post door het
bronnenmateriaal. Mijn inziens was het boek veel mooier geweest als de auteur vanuit
een duidelijke probleemstelling had geschreven en zijn onderzoek in een wetenschappelijke discussie had geplaatst. Het betoog had dan waarschijnlijk meer vaart gehad.
Want hoe interessant de gegevens ook zijn, het boek leest moeizaam. Niet alleen door
het gebrek aan een probleemstelling, maar ook door de talloze nuanceringen en tussenvraagjes. Mogelijkheden om zijn betoog in een discussie te plaatsen waren er wel.
Ook nu zet Van der Belt zich heel voorzichtig af tegen de veel voorkomende meningen
dat de voc onontkoombaar haar faillissement tegemoet ging en dat corruptie in de Aziatische vestigingen algemeen was. Terloops geeft Van der Belt ook enige kritiek op de
visie van E. Jacobs dat een groot deel van de voc-handel in Azië uit vrijhandel bestond.
Op zich is deze kritiek terecht, maar het gaat er hier volgens mij niet alleen om of de
voc vrijhandel bedreef, haar macht misbruikte of haar monopolie op bepaalde producten liet gelden. De auteur had een poging kunnen doen om te laten zien hoe de
voc erin slaagde om verschillende handelssystemen van het koninkrijk Kandia en het
vasteland van India te koppelen aan het Europese handelssysteem. Hiervoor moeten
we meer te weten zien te komen over Aziatische handelssystemen in de achttiende
eeuw. Na het lezen van Van der Belts boek krijg ik de indruk dat het materiaal, dat
inzicht kan geven in de koppeling van de verschillende handelssystemen, in de archieven van Ceylon aanwezig is. Nu stelt de auteur in het laatste deel van zijn derde hoofdstuk dat er achter bepaalde opmerkingen in de bronnen waarschijnlijk interessante
handelspatronen schuil gaan, maar dat hij aan de analyse hiervan niet is toegekomen.
Dat is uitermate jammer, maar het neemt niet weg dat er voor de specialist in de Aziatische handel veel informatie in Van der Belts boek staat.
Herman Ketting
Koog aan de Zaan
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Bert Timmermans, Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen.
Een elite als actor binnen een kunstwereld (Amsterdam: Aksant, 2008) 427 p.
isbn 978 90 5260 247 9.
De kunstmarkt in de vroegmoderne tijd is een onderwerp dat inmiddels door veel historici van verschillende kanten is belicht. De teneur van de studies die in de voorbije
twee à drie decennia op dit gebied verschenen zijn, is dat met name de markt voor
schilderijen in de Nederlanden al in de zeventiende eeuw (en mogelijk eerder) in
grote lijnen ‘moderne’ trekken vertoonde. Anders dan in Italië zouden schilders in de
Nederlanden veel meer voor de anonieme markt hebben geproduceerd en waren zij
daardoor niet sociaal afhankelijk van een aristocratische, kerkelijke of een anderszins
vermogende begunstiger. De Antwerpse historicus Bert Timmermans poogt in zijn
Patronen van patronage dit beeld te nuanceren door nadrukkelijk te focussen op de rol
van de maatschappelijke bovenlaag in de Antwerpse kunstwereld van de zeventiende
eeuw. In navolging van de cultuursocioloog Erik Hitters hanteert Timmermans hierbij
een zeer brede invulling van het begrip kunstpatronage, namelijk alle activiteiten van
instituties en individuen die bijdragen tot de productie, distributie, afname en receptie
van kunst.
Timmermans richt zich op twee subgroepen binnen de Antwerpse elite, een
commerciële elite bestaande uit de rijkste koopliedenfamilies en een politieke elite
gegroepeerd rond de 262 wethouders die in de periode 1585-1699 zitting hadden in de
Antwerpse magistraat. Een aanzienlijk deel van het boek is gewijd aan de prosopografische beschrijving van beide groepen tegen de achtergrond van de maatschappelijke
ontwikkelingen na de val van de Antwerpse Republiek in 1585. Een groot deel van
de Antwerpse bevolking vertrok nadien naar elders en de afsluiting van de Schelde,
sinds 1588, maakte het internationale scheepvaartverkeer grotendeels onmogelijk.
Achtergebleven koopliedenfamilies en teruggekeerde katholieke koopliedenfamilies
waren daardoor genoodzaakt om zich in zakelijk opzicht te heroriënteren. Antwerpen
ontwikkelde zich zo onder andere meer en meer tot een centrum van luxe-industrie.
Ook wisten velen actief te blijven in de internationale handel, maar dan buiten de
Antwerpse haven om. Behalve dat de Antwerpse elite zich op zakelijk gebied diende
te heroriënteren, werd ze ook geconfronteerd met de inspanningen van de kerk en de
centrale overheid om hun gezag in Antwerpen te herstellen en te bestendigen. Het
maatschappelijk leven in het zeventiende-eeuwse Antwerpen stond zo op velerlei terreinen in het teken van de contrareformatie. Zelfs in de fysieke structuur van de stad
vond deze haar weerslag. Ondanks de demografische teruggang werd er namelijk nog
flink gebouwd in Antwerpen, vooral kerken en kloosters. Timmermans laat in zijn
boek zien dat vertegenwoordigers van de lokale elites een belangrijke rol speelden
bij de organisatie en financiering van deze bouwprojecten. Naast de architectuur kon
ook de schilderkunst op de belangstelling van de lokale elites rekenen. De vraag naar
schilderijen vanuit deze groepen droeg in belangrijke mate bij aan de bloei van de
Antwerpse schilderkunst in de zeventiende eeuw.
In zijn boek beschrijft Timmermans met veel gevoel voor detail de betrokkenheid
van representanten van de Antwerpse bovenlaag bij de private en collectieve vraag
naar kunst. Hij slaagt er evenwel niet in om duidelijk te maken waarom we deze
groep als één actor dienen te beschouwen en niet als een verzameling actoren. Tevens
blijft de lezer met de vraag zitten of er hierbij werkelijk sprake was van patronage. Geeigende patroon-cliëntverhoudingen die we hier doorgaans onder verstaan, komen in
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het boek nauwelijks aan bod. Is het dan wel kies om het begrip patronage zo ver op te
rekken, dat bij wijze van spreken het kopen van een brood als patronage van het bakkerijbedrijf opgevat kan worden? Een begrip als kunstpatronage wordt zo al snel meer
een tentatief heuristisch dan een analytisch instrument. Begrippen als sociaal en cultureel kapitaal en sociale netwerken worden eveneens veelvuldig gebruikt, maar nergens geoperationaliseerd. Het conceptueel raamwerk is daardoor nogal eclectisch en
inconsistent. Ook de methodologie rammelt nogal eens. Zo had voor het rekenwerk
wel iets vaker de hulp van een statisticus ingeroepen mogen worden. Een fundamenteler gemis is evenwel dat de bestudeerde groepen nauwelijks met controlegroepen
vergeleken worden. De vele details die opgedist worden, krijgen daardoor al snel een
op zichzelf staand karakter.
Timmermans begint zijn slotbeschouwing met de verzuchting: ‘Vele (detail)studies
moeten nog ondernomen worden om het beeld van de kunstpatronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen te vervolledigen en te verfijnen’. Hij doet zijn eigen werk
met deze dooddoener echter geen recht. Zijn boek biedt namelijk een rijk geschakeerd
pallet aan empirische gegevens. En daar valt het ook voor te prijzen! Het is echter
beslist niet denkbeeldig dat bij nog meer detailstudies op dit terrein al vlug de wet van
de afnemende – of zelfs teruglopende – meeropbrengsten in werking zal treden. Het
onderzoeksterrein zou duidelijk meer gebaat zijn bij beter uitgewerkte conceptuele en
theoretische kaders en een geavanceerdere methodologie.
Harm Nijboer
Universiteit van Amsterdam en Meertens Instituut, Amsterdam

Christianne Smit (ed.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders
na 1870, (Amsterdam: Bert Bakker, 2008) 301 p. isbn 978-90-351-3248-1.
In de negentiende eeuw spraken zowel de toenmalige heersers, de liberale en confessionele burgerij, als de socialisten, die ervan overtuigd waren de heersers van de
toekomst te zijn, zich uit tegen allerlei vormen van plat vermaak. Kermissen, straatprostitutie, het bezoek van tingeltangels, palingtrekken, al deze activiteiten dienden
te verdwijnen. Liberalen hoopten zo de arbeiders in het gareel te houden en de socialisten wilden diezelfde arbeiders verheffen tot het niveau van de burgerij opdat ze de
macht konden overnemen. Ondanks de verschillen tussen beide stromingen waren ze
het over één ding roerend eens: de arbeiders moesten veranderen.
In de bundel Fatsoenlijk vertier komt een aantal aardige voorbeelden van het beschaven der arbeiders aan bod. Boudien de Vries schrijft over de leescultuur en hoe de
stichtelijke bewakers van de volksgeest meenden dat arbeiders nuttige en aangename
boeken moesten lezen. De toename van lezen als tijdverdrijf had volgens diezelfde
beschavers echter ook een riskante kant. Vooral vrouwen en jonge meisjes zouden
wel eens niet bestand kunnen zijn tegen de afstompende werking van het lezen van
romans. Er werd zelfs gewezen op het risico van een leesverslaving! De socialisten
waren desondanks van mening dat lezen heel belangrijk was voor de emancipatie van
de arbeiders, maar dan moesten ze wel kennis vergaren en bekend worden met de
echte literatuur. Alle goede bedoelingen kwamen samen in de oprichting van openbare leeszalen en bibliotheken. Hoe bevoogdend deze konden zijn moge blijken uit
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het feit dat de boeken van de geestelijke vader van deugniet Pietje Bell, Chris van
Abkoude, tot 1987 taboe waren in de Rotterdamse Gemeentebibliotheek.
Marc Adang schreef een bijdrage over de Amsterdamse vereniging Kunst aan het
Volk, op welke organisatie hij in 2008 ook promoveerde. Ook bij Kunst aan het Volk,
de naam zegt het al, was sprake van pogingen om de gewone man en vrouw in kennis
te stellen van de schone kunsten waarvan zij tot dan nog slechts schaars genoten. Hier
waren het vooral socialisten van burgerlijke afkomst die hun minder bedeelde broeders en zusters trachtten te beschaven. Typerend was een tentoonstelling in 1908 waar
de arbeiders werd uitgelegd hoe ze hun kamers smaakvol dienden in te richten.
Dirk-Jan Verdonk belicht de pogingen om het vegetarisme populair te maken
onder arbeiders. Precies in de jaren dat arbeiders in de positie kwamen dat ze zich
geregeld een stukje vlees op tafel konden veroorloven, kregen ze te horen dat ze beter
geen vlees konden eten. Dat zal verwarrend zijn geweest voor mensen die daarvoor
te horen kregen dat vlees voor de betere standen was en zij zich dienden te behelpen
met spek of een bokking.
In de bijdrage van Anne-Katrin Ebert blijkt hoe velen uit de burgerij worstelden
met de verspreiding van hun cultuurgoed naar de lagere klasse. De dames en heren
van de anwb waren allerminst enthousiast over het feit dat dienstboden nu ook leerden fietsen. Voor de burgers was de fiets namelijk een onderscheidend vervoermiddel
om leuke tochtjes in speciale kleding te maken. Dat onderscheid verdween als dienstboden of, erger nog, fabrieksarbeiders de fiets zouden gaan gebruiken om naar hun
werk te gaan. Alle weerzin ten spijt is dat precies wat er gebeurde.
Omdat de bundel het resultaat is van onderzoekspresentaties tijdens een studiedag die in 2006 plaats vond aan de Rijksuniversiteit Groningen bevat het boek ook bijdragen van Belgische en Duitse onderzoekers. Deze gaan over museumbezoek, volkstuinen en gymnastiek. Ook daar zien we dezelfde mechanismen optreden. Mensen uit
de burgerij proberen de arbeiders iets bij te brengen, maar overzien de gevolgen van
hun handelen niet. Hooggeschoolde burgers wijzen wel eens op de sportverdwazing
onder de massa’s, maar zij zijn zich er dan waarschijnlijk niet van bewust dat sport en
topsport oorspronkelijk juist iets was waar de betere standen zich mee bezig hielden.
Zo verschuiven de voorkeuren en gebruiken voortdurend. Wat in het ene tijdsgewricht
bon ton is onder de gegoede burgerij wordt door deze afgewezen vanaf het moment dat
de grote massa het overneemt.
De bundel van Christianne Smit is een voortdurende aanwijzing voor het gelijk
van Pierre Bourdieu. Lagere klassen kunnen wel trachten de habitus van de hogere
klassen over te nemen, wat een duidelijk streven was van de volksverheffers rond
1900, maar uiteindelijk lukt het ze nooit. Lijkt het te lukken, dan verandert de habitus
en begint het spel weer van voren af aan. Wie wil weten hoe deze strijd en wisselwerking op een aantal deelgebieden plaats vond, kan een hoop leren uit het boek.
Sjaak van der Velden
Wetenschappelijk Bureau van de sp, Rotterdam en Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
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Christiaan van Bochove, The economic consequences of the Dutch. Economic
integration around the North Sea, 1500-1800 (Amsterdam: Aksant, 2008) 313 p.
isbn 978-90-5260-291-3. Tevens verschenen als proefschrift aan de Universiteit
Utrecht 2008.
Het proefschrift van Christiaan van Bochove is onderdeel van het iisg-onderzoeksproject Close encounters with the Dutch. The North Sea as near-core region for a nascent
modern world (1550-1750), dat de invloed van de Republiek op de kustregio’s van het
Noordzeegebied onderzocht. Binnen het project schreef Jelle van Lottum een dissertatie over migratiestromen, terwijl Van Bochove zich richtte op de invloed van de
economisch hoogontwikkelde Republiek op de diverse regionale economieën langs de
kusten van de Noordzee. Terecht stelt Van Bochove in zijn inleiding dat dit onderwerp
eigenlijk nog nooit systematisch is onderzocht.
De brede vraagstelling van dit onderzoek is gedurfd, maar maakt het boek op
voorhand kwetsbaar. Een dergelijk groot thema kan uiteraard nooit omvattend in één
proefschrift worden afgehandeld. Dat pretendeert Van Bochove ook helemaal niet.
Hij heeft er voor gekozen om zijn onderwerp hanteerbaar te maken door middel van
een modelmatige aanpak. Zijn belangrijkste analytisch instrument is daarbij de factor prijs egalisatie theorie, maar daarnaast laat hij per hoofdstuk met vrucht diverse
andere economische en econometrische modellen los op data uit de (veelal uitgegeven) bronnen. In de hoofdstukken twee tot en met vijf bestudeert hij de markten voor
goederen, arbeid en kapitaal ieder afzonderlijk. Hoofdstukken zes en zeven beslaan
de casus van de houtverwerkende industrie in Engeland, Noorwegen en de Republiek,
die ter toetsing dient van de bevindingen uit eerdere hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk vat samen en concludeert.
Deze aanpak levert veel op. Allereerst gaat Van Bochove op zoek naar convergentie
in graanprijzen, om zo de mate van integratie van de goederenmarkten in het onderzoeksgebied vast te stellen. Het is de vraag of graan alleen daarvoor een voldoende
indicator is, maar van andere goederen zijn geen geschikte prijsseries bekend. Convergentie van het prijspeil deed zich tussen 1600 en 1800 niet voor, terwijl handelsvolumes wel degelijk toenamen. Aangezien reële transport- en transactiekosten in de
handel op Noord-Europa in deze periode niet wezenlijk afnamen, gaat Van Bochove
ervan uit dat de toegenomen efficiëntie van informatienetwerken, met als centrum
Amsterdam verantwoordelijk was voor de toename in de handel en een geleidelijke
stabilisering van prijzen.
Hoofdstuk drie behandelt loonconvergentie en de invloed daarvan op arbeidsmigratie. Het zal niet verrassen dat de resultaten grotendeels overeenkomen met de
bevindingen van Van Lottum. De Republiek was onmiskenbaar de spil in het vroegmoderne migratienetwerk, maar de auteur laat aan de hand van de endogene ontwikkeling van de Schotse arbeidsmarkt in de late zeventiende eeuw mooi zien dat niet
iedere convergentie van lonen zomaar aan de invloed van de Republiek moet worden
toegeschreven.
Vervolgens komt de kapitaalmarkt aan bod. Het goedkope kapitaal van de Republiek werd in het buitenland te gelde gemaakt, maar vloeide niet noodzakelijkerwijs
alleen naar de meest geavanceerde omliggende economieën, stelt Van Bochove vast.
Een reconstructie van het investeringsgedrag van de Nederlanders in Engeland respectievelijk Denemarken-Noorwegen laat verrassend genoeg zien dat Nederlanders in
de achttiende eeuw gerekend per hoofd van de bevolking van het ontvangende land
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meer geld investeerden in het perifere Denemarken-Noorwegen dan in de economische grootmacht Engeland. Dat kwam vooral doordat Nederlanders grote sommen
geld leenden aan de Deense kroon, die de Sonttol als betrouwbaar onderpand had. Tot
een werkelijke integratie van kapitaalmarkten leidde dit overigens niet.
De afsluitende hoofdstukken zijn gewijd aan de houtzagerij in Engeland, Nederland en Noorwegen. Centraal staat de vraag waarom Engeland en Noorwegen pas
zeer laat overstapten op de technologisch geavanceerde windmolenzagerij die in de
Republiek bestond. Overtuigend toont Van Bochove aan de hand van een (licht aangepast) model van Paul David dat de keuze van de betrokken ondernemers hoofdzakelijk verklaard kan worden door de combinatie van het peil van de arbeiderslonen, de
omvang en aard van de productie en de prijs van het kapitaalgoed (de kosten voor een
geavanceerde windmolen).
Met een keur aan onderdelen heeft Van Bochove dus een rijk proefschrift opgebouwd. Uiteraard is de meta-economische aanpak van de auteur wel kwetsbaar voor
kritiek. Bijna onvermijdelijk beloven titel en vraagstelling net iets meer dan het boek
kan waarmaken. Het grootste deel van het proefschrift gaat over de invloed van de
Republiek op Denemarken, Noorwegen en de Britse eilanden. Andere belangrijke
regio’s komen er bekaaider vanaf, zoals Brabant, Vlaanderen en het noorden van
Duitsland. Hoe de neergang van Antwerpen of de groei van Hamburg bijvoorbeeld in
Van Bochove’s redenering passen, blijft onduidelijk.
Een ander aspect dat ik miste in de conclusie van dit boek was een inbedding van
alle geconstateerde ontwikkelingen in een breder verband. De analyses zijn naar mijn
smaak wat te veel losgezongen van de politieke, staatkundige en militaire verwikkelingen van vroegmodern Europa. De vraag rijst dan waarom de geschetste ontwikkelingen eigenlijk van belang zijn. Daarnaast nog een minder inhoudelijk punt: de titel van
het boek vind ik niet gelukkig gekozen. ‘The Dutch’ hebben op zichzelf immers geen
‘economic consequences’, maar hun handel, kapitaal, technologische kennis hebben
dat mogelijk wel.
Los van deze kritische noten blijft staan dat het een geslaagd boek is geworden,
waarin een schat aan gegevens is verwerkt, nieuwe perspectieven zijn geopend en
enkele verrassende conclusies zijn geformuleerd. Met deze eerste aanzet voor het
onderzoek naar de economische invloed van de Republiek op het vroegmoderne
Noordzeegebied heeft Christiaan van Bochove de lat direct hoog gelegd.
Job Weststrate
Universiteit van Amsterdam

Doreen Arnoldus, In goed overleg? Het overleg over de sociale zekerheid in
Nederland vergeleken met België, 1967-1984 (Amsterdam: Aksant, 2007) 192 p.
isbn 978 90 5260 2431
Overleg wordt doorgaans geassocieerd met onderhandelingen over lonen en arbeidsvoorwaarden. Dit boek, het resultaat van een Nederlands-Vlaams onderzoeksproject, richt zich op de sociale zekerheid. Waarover het overleg precies ging, welke de
strijdpunten waren, welke resultaten werden geboekt en waar de gelijkenissen tussen Nederland en Vlaanderen/België lagen zijn de centrale vragen van dit boek. Het
accent ligt op Nederland: de Nederlandse situatie komt uitgebreid aan bod, waarna
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vergeleken wordt met België. Voor Nederland deed de auteur bronnenonderzoek, terwijl het Belgische deel stoelt op de (Nederlandstalige) historische en sociaal-wetenschappelijke literatuur.
De keuze om het onderzoek toe te spitsen op Nederland valt vanuit de werkverdeling binnen het project te verantwoorden. Inhoudelijk valt er eveneens veel voor te
zeggen: de auteur toont immers aan dat overleg in Nederland een grotere rol speelde
in het beheer van de sociale zekerheid dan in België. Met name de ser boog zich al
vanaf 1967 over de problemen van de sociale zekerheid, zij het dat pas resultaat werd
geboekt op het ogenblik dat de politiek duidelijke keuzes aangaf, die tegen bepaalde
belangen van de sociale gesprekspartners ingingen en hen deed besluiten tot consensusvorming om op de politieke besluitvorming tegenwicht te bieden. In België was de
politiek, vooral de regering veel nadrukkelijker aanwezig. Niet alleen hakte het kabinet
knopen door, met volmachten, die het parlement buitenspel zetten. Dit kon gedijen
in de Belgische pacificatiedemocratie omdat de verzuiling zorgde voor directe lijnen
tussen politiek en belangenorganisaties.
Het Nederlandse deel is goed uitgewerkt. Eerst worden, aan de hand van politicologische literatuur de spelregels van de Nederlandse overlegeconomie uitgelegd. Vervolgens worden deze principes toegepast op de sociale zekerheid op basis van bronnenonderzoek. De auteur komt tot de conclusie dat overleg om twee redenen niet veel
opleverde. Aanvankelijk primeerde de rationalisering van de uitvoering: consensus
was moeilijk omdat via de vakbonden, de vertegenwoordigers van het personeel van
de uitvoeringsinstanties mede aan de onderhandelingstafel zaten. Rationalisering van
de uitvoering zou de positie en belangen van het personeel kunnen aantasten, wat
niet bevorderlijk was om tot een akkoord te komen. Tweede obstakel was de politiek, die geen eenduidige beleidsrichting aangaf. Toen dat wel het geval was bereikten
de sociale partners wel een consensus en probeerden op die manier invloed uit te
oefenen. Daarmee is meteen de verklaring voor de consensusvorming in het overleg
gegeven en worden de grenzen van de overlegbesluitvorming duidelijk: in de sociale
zekerheid heeft de politiek het laatste woord.
Voor een Belgische lezer is de uiteenzetting van de Nederlandse sociale zekerheid,
met zijn corporatistische trekken en een grote rol voor de uitvoeringsorganen verhelderend. Het Belgische en Nederlandse sociale systeem worden vaak in één adem
genoemd, maar hier blijkt dat de structuren en de financiering sterk verschilden. Dat
heeft een weerslag op de besluitvorming, met meer ruimte voor overleg in Nederland.
Met name de sectoraal gedifferentieerde premieheffing in onderdelen van de Nederlandse sociale zekerheid gaf meer macht aan de sociale partners dan aan de overheid,
zoals in België het geval is: de premies zijn gelijk in de hele private sector, worden bij
wet bepaald en centraal geïnd. Tweede verdienste van dit boek is de plaatsing van de
Belgische casus in een ruimer perspectief, wat de Belgische visie nuanceert waarbij
de nadruk ligt op het ‘paritair beheer’ van de sociale zekerheid, waarmee ze ingepast
wordt in de Belgische overlegtraditie. De vergelijking toont aan dat in België het overleg een eerder beperkte rol speelt en de staat, meerbepaald de uitvoerende macht het
beleid in grote mate bepaalt. De auteur sluit met deze conclusie overigens aan bij de
visie van sociale zekerheidsspecialist Jef Van Langendonck. Hiermee zijn we bij de
derde verdienste van dit boek: het interdisciplinaire karakter. Doreen Arnoldus doet
een beroep op de sociale wetenschappen, wat leidt tot scherpere inzichten en meer
overtuigende verklaringen. Voor de opbouw en de actualiteitswaarde van het boek is
het een goede keuze om de op een bepaald moment in zwang zijnde modellen en
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concepten (het ‘poldermodel’) en de verschuivingen van de paradigma’s te toetsen aan
de historische realiteit.
Toch kunnen bij dit interessante boek enkele kanttekeningen worden geplaatst.
Ten eerste zijn er enkele onjuistheden over de Belgische sociale zekerheid, die evenwel geen afbreuk doen aan de algemene lijn van de analyse. De hulpkassen (staatsinstellingen die sociale zekerheidsvergoedingen uitkeren aan wie niet is aangesloten bij
een zuilorganisatie) zijn bijvoorbeeld ouder dan 1963.
Bij bepaalde aspecten van de analyse kunnen vragen worden gesteld. Het streven naar consensus maakt voor de auteur de essentie van het overleg uit. Overleg
en conflict sluiten elkaar evenwel niet altijd uit. Zo is het niet helemaal juist om de
invoering van de sociale zekerheid in België na de Tweede Wereldoorlog te zien als een
consensuele beslissing, geboren uit de behoefte aan samenwerking ten gevolge van de
oorlog. Onderzoek uit de jaren 1990 over de sociale politiek tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog toont aan dat deze visie slechts gedeeltelijk aan de realiteit beantwoordt
(het ‘sociaal pact’ werd maar door een deel van de sociaal-economische elite gedragen). De sociale zekerheid werd op een eerder autoritaire manier doorgevoerd, met
volmachten, zonder inspraak van het parlement, precies om de oppositie geen kans
te geven. Het boek toont overigens mooi de continuïteit aan in het gebruik van volmachten in de verdere besluitvorming over de sociale zekerheid in België. Overleg
en conflict, met staatsinterventie om knopen door te hakken kunnen heel goed naast
elkaar bestaan.
Merkwaardig is de geringe aandacht voor de onderliggende economische evoluties.
België en Nederland zijn vergelijkbaar als kleine exportgerichte economieën, maar in
de door de auteur bestudeerde periode waren er macro-economische verschillen die
wellicht ook de verschillende manieren van besluitvorming verklaren. De Belgische
economie was op haar retour, althans in de vooral (maar niet uitsluitend) in Wallonië
aanwezige zware nijverheid. Nederland industrialiseerde na de Tweede Wereldoorlog,
wat de economie een moderner gezicht gaf. Tenslotte kon Nederland gebruik maken
van de aardgasbaten. Het punt is niet dat deze onderliggende economische structuur en de verschuivingen alles bepalend zijn – de auteur toont heel overtuigend het
belang van institutionele arrangementen – wel dat ze wat teveel in de schaduw blijven,
wat laat veronderstellen dat ze geen bepalende invloed hebben gehad. Onderzoek van
ondermeer ucl-economisten wijst in een andere richting.
Dirk Luyten
soma, Brussel en Universiteit Gent
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