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de Tilburgse hogeschool plaatsvonden, heeft behandeld. Hij beschrijft de toenemende
spanningen die, eerst recht van september 1968 af, rezen in de nog steeds kleine en gemoe
delijke kring in het mooie nieuwe gebouw. Aan de hand van veel documentair, gedrukt
en gestencild materiaal volgt hij de gebeurtenissen waarvoor de landelijke belangstelling
verdween toen de Amsterdamse Maagdenhuisbezetting nog schokkender nieuws oplever
de. Dat de omwenteling, zoals De Vries het hoofdstuk over de gewelddadige democratise
ringsbeweging noemt, juist in Tilburg ontstond en vandaar uit leidde tot gelijksoortige ac
ties elders, ligt voor hem in een complex van factoren: 'de geïsoleerde en archaisch
katholieke sfeer, de ligging en afgeslotenheid van het gebouw, het structureel zwakke
bestuur en de aanwezigheid van een kleine groep sterk samenhangende radicalen. Maar
daar dienen dan toch de beperkte horizon en het lage cultureel niveau aan toegevoegd te
worden' (338). Uitvoeriger over de studenten die actie voerden op de bladzijden 291-294.
De sluiting van de hogeschool na de gedeeltelijke bezetting bleek een fout; de heropening
erna verlamde de acties - aldus werden fouten gemaakt maar er werden er, achteraf ge
zien, ook vermeden.

Het op het bestuur gerichte karakter van het boek leidt ertoe dat men de handelende per
sonen als bestuurders ziet optreden. Dat moge treffend zijn voor een karakteristiek van
curatoren, voor die van senaatsleden schiet deze werkwijze tekort. Helemaal staat er wei
nig meer in het boek over onderwijs en onderzoek dan dat ze plaats vonden. Wel is onder
de bijlagen een lijst van gepromoveerden aanwezig.

Evenals in deel I is de documentatie opmerkelijk goed verzorgd. De lijsten en tabellen
in de bijlagen en die in de tekst zijn zeer informatief. Het personenregister bevat minder
gegevens dan dat van deel I, maar in deel II vindt men een zakenregister op beide delen.
De talrijke foto's, met verklarende onderschriften zijn goed gekozen; ze brengen op aan
trekkelijke wijze de tekst tot leven. In dit verband één kritische opmerking: de op pagina
46 vermelde eredoctor F. de Vries was in 1956 Amsterdams emeritus. Overigens sluit ik
mij graag aan bij de hulde die Bornewasser en De Vries beiden aan hun assistent Koos
van Dijken brengen voor het bijeenbrengen van materiaal.
Dit boek is, ook in taal en stijl, en juist zoals dat van Bornewasser , een persoonlijk boek.

Het mist de vertedering die de terugblik op de eerste periode opleverde: de generatiewisse
ling bewerkte een zakelijker stijl. Ik vond bij de lectuur veel genoegen in talrijke kleine
sceptische opmerkingen die De Vries aan zijn refererende en beoordelende tekst toevoegt.
Eén voorbeeld uit vele: 'Wij moeten er ons voor hoeden in een dergelijk intellectueel mi
lieu te veel naar hoog van de grondse motieven te zoeken' (208).

Het aandeel van de Tilburgse hogeschool aan het geheel van het wetenschappelijk onder
wijs in Nederland lag en ligt lager dan vijf procent. Het is daarom goed dat de auteur deze
geschiedenis heeft geplaatst tegen een algemene achtergrond. Naast de ingrijpende Til
burgse april-mei gebeurtenissen van 1969 stelt hij hetgeen over het toenmaals in Nijmegen,
Leiden en Amsterdam voorgevallene is gepubliceerd. Daardoor·heeft hij zijn boek tevens
naar vermogen gemaakt tot een bron voor latere vergelijkende studie, waarin de eigen
identiteiten van onze tegenwoordige disciplines, faculteiten en instellingen zullen kunnen
worden gerelativeerd tot aspecten van de cultuur van de twintigste eeuw.

A.E. Cohen

H.H. Vleesenbeek, De eerste grote industriële fusie in Nederland na de tweede wereldoor
log. Het ontstaan van Nijverdal-ten Cate. Een bedriJfshistorische analyse (Diss. Rotter-
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dam, 1981; Rotterdam: H.H. Vleesenbeek, Roosstraat 10, 3333 SL Zwijndrecht, 1981,
186 blz.).

De studie van Vleesenbeek, als proefschrift verdedigd aan de Erasmus Universiteit te Rot
terdam (promotor: prof. dr. P.W. Klein), analyseert voor de eerste maal in de geschied
schrijving de totstandkoming van een fusie na de tweede wereldoorlog. In het onderzoek
staat centraal de vraag: op welke wijze, onder welke omstandigheden en door welke motie
ven de textielindustrieën H. ten Cate Hzn. en co. NV (ten Cate) te Almelo en de Koninklij
ke Stoomweverij te Nijverdal NV (KSW) in 1952 besloten tot een winstpoolingovereen
komst die in 1957, na oplossing van bestuurlijke, bedrijfseconomische en financiële
vraagstukken, uitliep op een formele fusie. Daarnaast wijdt de auteur aandacht aan het
probleem of aan de grondslag van de eigenlijke fusiebeslissing in 1952 innoverend onder
nemersgedrag toegeschreven kan worden of slechts defensief opportunisme.

Wat opvalt in dit boek is de strakke redeneertrant waarmee deze centrale probleemstellin
gen worden behandeld en naar een resultaat gevoerd. Het betoog zelf is opgezet vanuit
een methodologische verantwoording, gebaseerd op minutieus bronnenonderzoek en
praktisch altijd overtuigend in zijn bewijsvoering. Boeit dus dit boek door het onderwerp,
namelijk het geven van een bedrijfshistorische analyse van het ontstaan van Nijverdal-ten
Cate, de uitwerking zelf is zonder flonkering en gortdroog. Dat is natuurlijk Vleesenbeek
niet euvel te duiden. Hij schrijft nu eenmaal geen lenige stijl, maar onwillekeurig moest
de recensent tijdens het lezen denken aan het oordeel van Helen Hughes en A.D. Chandler
jr., die beiden de meeste bedrijfsgeschiedenissen nogal saai beschreven vinden l

.

Nochtans verdient de studie van Vleesenbeek veel waardering vanwege het originele on
derzoeksonderwerp en de streng wetenschappelijke uiteenzetting ervan. Na een toelichting
op zijn probleemstelling en een methodologische verantwoording (hoofdstuk I, 1-24), ver
klaart hij de ontwikkelingen op bedrijfstakniveau (hoofdstuk 11, 26-68). In dit gedeelte
geeft hij een historisch exposé van de Nederlandse katoenindustrie langs de chronologi
sche cesuren 1830-1914, 1914-1940 en de jaren na de tweede wereldoorlog. Hoofdstuk III
(73-117) beschrijft dan de geschiedenis op ondernemingsniveau van de firma G. en H. Sa
lomonson, vanaf 1872 geheten de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal NV en van H.
ten Cate Hzn. en co. NV, voorheen de firma H. ten Cate Hzn. en co. ook hier volgens
dezelfde cesuren, hoewel niet expliciet gelegd, als in hoofdstuk 11. Tevens onderzoekt hij
op ondernemingsniveau in- en verkoop, organisatie en financiering van de produktie.
Hoofdstuk IV (123-159) behandelt de fusie zelf met name de totstandkoming van de winst
poolingovereenkomst op 28 oktober 1952 en de weg naar de formele fusie op 21 september
1957. Verhelderende bijlagen (160-\70), zoals balansen en vermogensmutaties gaan vooraf
aan een summary (175-177), een nawoord (178) waarin schrijver personen en instanties be
dankt, een lijst van geraadpleegde literatuur (179-183) en een personen- en zakenregister
(184-186). Onhandig voor de gebruiker is dat de noten zijn geregistreerd per hoofdstuk
en niet bij elkaar zijn geplaatst achterin het boek.

Het dunne boek van Vleesenbeek bewijst overtuigend dat goede dissertaties niet altijd
omvangrijk hoeven te zijn. Zijn verhaal tot de eigenlijke kern van het boek, namelijk de
fusiebeschrijving zelf, is ook gauw verteld. Terwijl Nederland vlak vóór de eerste wereld
oorlog internationaal gezien een moderne katoenindustrie bezat ontstonden hierin tijdens
en na de eerste wereldoorlog en na 1945 structurele moeilijkheden, waarbij de tijd na de

I. H. Hughes, 'Business History or the History of Business', Business Archives and His/ory, III
(1963) I; A.D. Chandler jr., 'Business HislOry as Institulional History', in: G.R. Taylor and L.F.
ElIsworth, ed., Approaches /0 American Economie His/ory (Charlottesville, 1971) 23.
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tweede wereldoorlog niet als iets nieuws moet worden gezien maar als een voortzetting van
de achteruitgang der jaren 1914-1940. Na 1914 begonnen landen als Brits-Indië, Japan en
China met de Europese katoenindustrie te wedijveren. Deze trend zette zich na 1945 voort.
Daarnaast ontplooiden Pakistan, Egypte, Mexico en Brazilië een moordende concurren
tie. De gehele Europese katoenindustrie kreeg met grote moeilijkheden te kampen door
het verlies van buiten-Europese markten, een groeiende internationale overcapaciteit, de
noodzaak het assortiment te wijzigen en de kapitaalintensiteit op te voeren; immers, de
'Nederlandse katoenindustrie en met haar de gehele Westeuropese textielnijverheid dreig
de te worden doodgedrukt tussen de lage lonen van de jonge industrielanden en de hoge
arbeidsproductiviteit van de Verenigde Staten' (63).

Zoals in de jaren twintig en dertig bleek ook nu de noodzaak tot samenwerking omdat
vele ondernemers inzagen dat de hierboven beschreven moeilijkheden structureel waren.
Tijdens de jaren na de grote depressie kwam men hier tot samenwerkingsverbanden zoals
prijs-, produktie- en conditiekartels. De auteur beschrijft de functionering van de ver
scheidene samenwerkingsverbanden waarbij hij stelt dat de tijd alleen nog maar rijp was
voor kartellering en niet voor fusie. De reden daarvan zoekt hij in het nationale en interna
tionale vrijhandelsklimaat en in de geprononceerde individualistische mentaliteit van de
ondernemer waardoor de Nederlandse katoenindustrie zich heeft kunnen ontwikkelen.
Het besef ontbrak in de jaren dertig dat het om een duurzame crisis ging in tegenstelling
tot de jaren na de tweede wereldoorlog toen de ondernemers bereid bleken te zijn op zoek
te gaan naar betere samenwerkingsvormen dan kartelafspraken. Vleesenbeek noemt daar
om de kartellering uit de jaren dertig opportunistisch, dat wil zeggen de ondernemers
pasten zich aan bij de gegeven situatie. De fusie van 1952 daarentegen is innoverend door
dat de leiding van KSW en Ten Cate inzag dat de gerezen structurele moeilijkheden alleen
het hoofd geboden konden worden door een fusie. Dit is van de schrijver een aardige
vondst en deze lijkt ook zeer aannemelijk. De bewijskracht hiervoor is mager. Wel is aan
vaardbaar zijn mening dat de fusie niet om financiële redenen tot stand is gekomen, want
beide bedrijven bezaten immers tot het einde toe (1952) de middelen om via interne finan
ciering de voortzetting van de onderneming te realiseren. Veel meer moet de oorzaak van
de fusie gezocht worden in het streven naar behoud van continuïteit. Dit 'diende de belan
gen van alle betrokkenen, niet in de laatste plaats die van de werknemers' (124); samen
hadden de ondernemingen ruim 5000 werknemers in dienst. Dit nu kan mijns inziens niet
bewezen worden, zeker niet wanneer de fusie van 1952 afgezet wordt tegen het perspectief
van de eigen tijd. Het bewijs wordt dan ook niet door Vleesenbeek gegeven waardoor zijn
begrippen innoverend en opportunistisch ondernemersgedrag wel mooi klinken maar lege
hulzen blijven, zeker indien de laatste mentaliteit van ondernemers uit de jaren dertig
geadstrueerd wordt met het axioma: 'Voorts kan men aanvoeren, dat het fusieklimaat (in
de jaren dertig: FM) weinig veelbelovend was, gezien het feit, dat het alle ondernemingen
slecht ging en men gepreoccupeerd was met de strijd om het naakte voortbestaan' (57).
Dat dit voor de textielindustrie anders was in de jaren vijftig en dat op grond hiervan de
ene samenwerking opportunistisch is en de andere innoverend maakt Vleesenbeek niet
duidelijk.

Van belang acht ik naast het onderzoek naar de fusie tussen Ten Cate en KSW schrijvers
eerste hoofdstuk met name zijn methodologische bespiegeling (9-24). De invloed van zijn
promotor is hier duidelijk aanwezig2

• Wat Vleesenbeek aan theoretische notities bijeen-

2. P. W. Klein, 'De ondernemer en het ondernemen in de sociaal-economische geschiedschrijving',
TvG, LXXXI (1968) 334-347.
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brengt over ondernemersfunctie, bedrijfsgeschiedenis en een fusiebeslissing als bedrijfs
historisch studie-onderwerp zou kunnen gebruikt worden als een aanzet voor een inleiding
tot de bedrijfsgeschiedenis waarvan Johan de Vries nog onlangs het gemis constateerde3

.

Niet dat het allemaal nieuw is wat Vleesenbeek hier te berde brengt, maar tal van theoreti
sche aspecten uit de studies van bijvoorbeeld Aitken, Cole, Gerschenkron, Klein en De
Vries verbindt hij tot een goed verhaal4 Ook wordt het begrip fusie duidelijk uitgewerkt
en hij benadrukt het opgeven van de zelfstandigheid van beide bedrijven. Meer moeilijk
heden heb ik met zijn omschrijving van wat nu eigenlijk bedrijfshistorisch onderzoek in
houdt. Een definitie in de strikte zin van het woord geeft hij niet en dat is ook heel verstan
dig, omdat men dan automatisch komt tot vergelijking met de werkdefinitie die Johan de
Vries gaf en bij Hidy die in 1970 al stelde: 'there has never been a generally accepted defi
nition of 'business-history"s. Volgens Vleesenbeek richt zich het bedrijfshistorisch onder
zoek in het bijzonder 'op het ondernemersgedrag in het verleden voorzover dit gedrag be
trekking heeft op 'decision making' betreffende management, aanpassing en innovatie
binnen het kader van zelfstandige bedrijfshuishoudingen' (19). Dat vind ik een goede aan
duiding van het onderzoeksveld van de bedrijfsgeschiedenis. Verwarrend wordt ze echter
wanneer hij op bladzijde 14 de bedrijfsgeschiedenis een aspect noemt van de ondernemers
geschiedenis, omdat deze laatste ook nog onderzoek vergt naar sociale herkomst en men
taliteit van de ondernemer. Dat moge op zich juist zijn, m"aar deze vragen zijn toch niet
altijd af te zonderen van het bedrijfshistorisch onderzoeksterrein dat de schrijver zelf
afbakent?

F.A.M. Messing

3. Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis in Nederland', in: P.A.M. Geurts en F.A.M.
Messing, ed., Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis
(Den Haag, 1979) I1, 135.
4. H.G.J. Aitken, 'The Entrepeneurial Approach to Economie History', in: Taylor and Ellsworth,
Approaches, 1-15; A.H. Cole, 'An Approach to the Study of Entrepeneurship', Journalof Economie
History, VI (1946) 1-15; A. Gerschenkron, 'The Modernization of Entrepeneurship' in: idem, Conti
nuity in History and other Essays (Cam bridge, Mass., 1968) 128-139.
5. Joh. de Vries, 'De stand der bedrijfsgeschiedenis' , 133; R.W. Hidy, 'Business History: Present
Status and Future Needs', Business History Review, XLIV (1970) 483.
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PRIJSVRAAG, STUDIEGROEPEN, CONGRES, TIJDSCHRIFTEN

De directeuren van Teylers stichting en de leden van Teylers tweede genootschap hebben
besloten voor het jaar 1983 een prijsvraag uit te schrijven. Gevraagd wordt: 'een histori
sche studie of studies over wetenschapsbeoefening in Nederland in de zeventiende en (ol)
achttiende eeuw'. Het antwoord moet bestaan uit een langere studie in de vorm van een
voor publikatie gereed artikel, of uit een korte, al of niet publiceerbare, inleiding van bij
voorbeeld vijf pagina's, vergezeld van publikaties, merendeels verschenen gedurende de
laatste drie jaar voor I januari 1986 en waarvan de indiener de auteur of één der hoofdau
teurs is. Om voor beoordeling in aanmerking te komen moeten de antwoorden worden in
gezonden voor I januari 1986 aan: directeuren van Teylers stichting, Damstraat 21,2011
HA Haarlem.

J.L.

Ten behoeve van een toekomstige publikatie over magische voorstellingen en handelingen,
de reacties hierop en in het bijzonder de vervolging wegens hekserij en dergelijke in Neder
land gedurende de vijftiende tot en met de negentiende eeuw, tracht de studiegroep 'Ne
derlandse heksenvervolgingen' nog lopend en reeds verricht onderzoek op dit terrein te in
ventariseren. Wij verzoeken allen die zich met dergelijk onderzoek bezighouden of die
meer terloops materiaal over deze onderwerpen in archieven hebben aangetroffen, contact
op te nemen met drs. M.Gijswijt-Hofstra, Historisch Seminarium van de Universiteit van
Amsterdam, Herengracht 286, 1016 BX Amsterdam.

M.G.H.

Sedert 12 maart 1981 bestaat de Stichting Studieverzameling 'Het Rijkspolitiemuseum'.
Deze heeft mede tot doel het stimuleren van en het doen van onderzoek naar de geschiede
nis van de Nederlandse politie. Daartoe is reeds vanuit de stichting kontakt gelegd met ver
tegenwoordigers van de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis van het Historisch
Seminarium van de Universiteit van Amsterdam en de vakgroep Strafrechtswetenschap
pen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Zij
nodigen overige belangstellenden uit aan dit overleg deel te nemen. Bezien zal worden of
de vorming van een studiegroep mogelijk is. De belangstellenden worden uitgenodigd kon
takt op te nemen. Een brochure wordt op aanvraag toegezonden. Kontaktadres: Stichting
Studieverzameling 'Het Rijkspolitiemuseum', Postbus 958, 2270 AZ Voorburg, tel.:
070-694021 toestel 219.

J.e.H.B.
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Op I augustus 1982 is van start gegaan het 'Project Repertorium Brieven Albert Verwey'.
Dit project staat onder redactie van mevr. prof. dr. M.H. Schenkeveld, prof. dr. C. Blot
kamp, dr. H.G.M. Prick en drs. J.D.F. van Halsema, en wordt gesubsidieerd door de Ne
derlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Het is bedoeld als eerste
fase van een omvangrijk plan, waarvan de laatste fase het verzorgen van een integrale,
chronologisch geordende uitgave van de brieven van en aan Albert Verwey, met inleiding
en commentaar hoopt te zijn.

De brieven aan Verwey bevinden zich vrijwel volledig in het Verwey-archief van de Uni
versiteitsbibliotheek van Amsterdam.' Bestudering van de inventarislijsten en de kaarten
bakken van het Verwey-archief leert dat Verwey gecorrespondeerd heeft met ruim twee
duizend tijdgenoten in binnen- en buitenland, allen figuren die zich verdienstelijk hebben
gemaakt op het gebied van de letterkunde, beeldende kunst, filosofie of politiek. Met ruim
duizend van hen heeft Verwey meer dan één brief gewisseld, met ruim tweehonderd van
hen heeft hij meer dan tien brieven gewisseld. Van het overgrote deel der brieven die Ver
wey verzonden heeft is het niet bekend of ze bewaard zijn, 'en zo ja, waar.
Het doel van het Project Repertorium Brieven Albert Verwey is de inventarisatie van die

brieven, en het beschrijven en verzamelen, dan wel fotokopiëren van de gevonden brieven.
De drie onderzoekers van het project hebben een volledige lijst van correspondenten op

gesteld door de bij het brievenbestand van het Verwey-archief horende klappers en kaart
systemen samen te voegen en te controleren. Uit deze lijst is een zogenaamde tienenlijst
samengesteld met namen van correspondenten die op grond van hun aantal brieven - meer
dan 10 - of anderszins prioriteit verdienen. Vervolgens konden zij van start gaan met het
opsporen, registreren en verzamelen van de brieven van Verwey. De onderzoekers zijn be
gonnen met het inventariseren van Verwey-brieven in de openbare verzamelingen. Daar
naast doen zij, op grond van de tienenlijst, navraag bij particulieren.
Ieder die in het kader van zijn werkzaamheden, eigen onderzoek, of anderszins ooit

gestuit is op brieven van Verwey die niet als algemeen bekend mogen worden veron
dersteld, wordt uitgenodigd hiervan telefonisch, schriftelijk of persoonlijk mededeling te
doen aan de onderzoekers van het project: Lieneke Frerichs, Frank Ligtvoet, Marijke
Stapert-Eggen, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Handschriftenkamer, Verwey
project, Postbus 19185, 1000 GD Amsterdam, tel. 020-5252471.

M.S.E.

Op 28 en 29 september 1984 organiseert het Centrum 'voor middeleeuwse studies van de
Katholieke Universiteit Nijmegen een internationaal congres ter gelegenheid van het zes
honderdste sterfjaar van Geert Grote (Deventer 1384), getiteld: 'Geert Grote en de moder
ne devotie'. Tijdens dit congres zullen de openings- en slotzitting plenair zijn; voor het
overige zullen parallel diverse werkgroepen worden georganiseerd. Elk van deze werkgroe
pen zal vijf à zes zittingen houden, waarin telkens een referaat van twintig à dertig minu
ten zal worden gehouden, gevolgd door discussie. De openingslezing zal de kern van Geert
Grote's geestelijk streven tot onderwerp hebben, de slotvoordracht behandelt de culturele
en religieuze betekenis van de moderne devotie. Inschrijvingstermijn en kosten van in
schrijving zullen nog bekend worden gemaakt. Nadere informatie kunt u inwinnen bij het
secretariaat: mw. drs. P. Bange, Instituut voor middeleeuwse geschiedenis, Erasmusplein
I, postbus 9103,6500 HD Nijmegen, tel. 080-515516.

P.B.

Enige tijd geleden is door enkele Groninger mediaevisten (Jos M.M. Hermans, G.C.
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Huisman en W.C.M. Wüstefeld) in samenspraak met dr. J.P. Gumbert, RU Leiden, het
idee geopperd een informatieblad uit te geven over de activiteiten met betrekking tot hand
schriften en oude drukken. Een dergelijk blad zou kunnen voorzien in een behoefte aan
betere informatieverstrekking op dit gebied. Twee maal per jaar zal er een beknopte
nieuwsbrief, Bijolium genaamd, verschijnen met daarin recente informatie over hand
schriften en oude drukken in Nederland, België en Noord/West Duitsland. Uiteraard zuI
len ook belangrijke gegevens uit Engeland, Frankrijk of elders niet onvermeld blijven. De
uitgave van dit bulletin (kosten voor vier nummers f5,-, onder voorbehoud van eventue
le portoverhoging) geschiedt onder auspiciën van de vakgroep mediaevistiek, Nieuwe Kijk
in 't Jatstraat 56, 9712 SJ Groningen.

J.M.M.H.

Het Bulletin van de Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het
Zuiden van Nederland, XIII (1981) bevat een zeer korte inleiding over de betekenis van
het woord 'touwen' gebruikt in de leerlooierij en in de linnenindustrie. Deze stichting blijft
verder betrekkelijk regelmatig nieuwsbrieven uitgeven waarin opgenomen worden krante
knipsels, overdrukken van artikelen uit andere tijdschriften en mededelingen. Een nieu~e

ontwikkeling op het terrein van de industriële archeologie is de komst van een nieuw tijd
schrift genaamd Industriële Archeologie, dat een landelijk publikatieplatform wil gaan
bieden en waarvan het eerste dubbelnummer verscheen in november 1981.

A.C.M.K.

INVENTARISSEN, REPERTORIA

Het Rijksarchief in Groningen heeft de inventarissen van een negental familiearchieven
samengevoegd in: J. Ellerbroek-Wellinga, e.a., Gebundelde inventarissen, IX, Familiear
chieven (Groningen: Rijksarchief in Groningen, 1981,424 blz.). Verreweg de meeste stuk
ken hebben betrekking op de aan- en verkoop van onroerende goederen en dergelijke, hier
en daar aangevuld met dokumenten verkregen uit hoofde van vervulde (overheids)func
ties. Het betreft de families Aringa, Homan, Rummerink, Pauwels, Veldman, Van
Oosten, Beckering Vinckers, Borgman, Wiersema en Alderts, Detmers-Van Cingel, De
Haan en Grube, Heres, Diddens en Uniken, Hopma-Bruins, De Cock en de collectie
Coolman.

H.B.

P. Bauters en R. Buysse, De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980 (Kultureel jaar
boek voor de provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen, nieuwe reeks, XI; Gent: Provincie
Oost-Vlaanderen, 1980, 197 blz., BF300,-). De ondertitel 'inventaris 1980' van de publi
katie geeft duidelijk en precies weer waar het om gaat. In haar huidige vorm is de uitgave
dan ook geroepen om vooral aan molenliefhebbers en verantwoordelijken voor
monumenten- en landschapspolitiek diensten te bewijzen. Voor de eenenvijftig nog reste
rende watermolens geven de auteurs benaming, nummer van de provinciale inventaris, lig
ging, waterloop, historische gegevens, eigenaar, uitbatingstoestand, uitwendige toestand,
waterbouwkundige, landschappelijke, inwendige toestand en algemene beoordeling. AI
met al een zeer verzorgde publikatie waarvan de historicus vooral de inventariswaarde en
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de zeer mooie illustraties (niet minder dan 197) zal appreciëren. Aan de andere kant zal
men betreuren dat aan het werk geen glossarium werd toegevoegd. De perspectiefdoorsne
de met nomenclatuur van een watermolen kan immers hiervoor nauwelijks het substituut
bieden. Tenslotte kan men hopen dat de auteurs in een volgende bijdrage de geschiedenis
van ieder van de geïnventariseerde molens meer gedetailleerd zullen beschrijven. Het rijke
verleden ervan verdient immers beter dan de enkele lijnen die hier werden opgenomen. De
ze wens mag niet geïnterpreteerd worden als een kritiek op onderhavige publikatie die niet
de opzet heeft een historische studie, maar wel een inventaris te zijn.

J.M.

M.M. Doornink-Hoogenraad en wijlen W. Zondervan hebben door hun publikatie van
Het oud-archief van de gemeente Zutphen, III, Regesten/ijst van brieven, Index (2 din.;
Zutphen: Walburg Pers, 1981,815 blz., /90,-, ISBN 90 6011 0196) de opmerkelijk rijke
collectie brieven geadresseerd aan het stadsbestuur van Zutphen tussen ca. 1350 tot ca.
1355 algemeen toegankelijk gemaakt. De documenten zijn van zeer uiteenlopende inhoud;
zij bevatten ondermeer veel gegevens over interlokale civiele rechtszaken, over twisten van
burgers met niet-Zutphenaren, over struikroverij en oorlogsschade, processen voor veem
richters, belastingen, heervaart en privileges en ook een curieus vrijgeleide van de stad Lier
voor de burgers van Zutphen (1523, regest nummer 2873) met het motief dat de graaf
schap Zutphen 'een lant by zyselven es' en niet verantwoordelijk voor vijandelijkheden
van Geldersen en anderen tegen landen van de keizer. Een boeiende verzameling.

J.A.K.P.

De huidige penitentiaire inrichtingen te Veenhuizen danken hun bestaan aan de door gene
raal Johannes van den Bosch opgezette Maatschappij van weldadigheid. Deze maatschap
pij stelde zich ten doel de armoede te bestrijden door personen die daartoe geschikt waren
een bestaan te verschaffen in de landbouw. Om allerlei redenen was het succes maar matig
en in 1859 zag de regering zich genoodzaakt in te grijpen en de koloniën over te nemen.
Deze werden omgevormd tot bedelaarsgestichten. Tegenwoordig fungeren de gestichten
als gevangenis en rijkswerkinrichting. Tot op heden hebben de gebouwen een bonte rij be
woners gekend: bedelaars, landlopers, drankverslaafden, Belgische gedetineerden (1914)
en vluchtelingen (1917), smokkelaars (1917), dienstweigeraars, Duits-Joodse vluchtelingen
(1938), Duitse en Nederlandse oorlogsmisdadigers, souteneurs, Indië-deserteurs, dienst
weigerende Jehova's getuigen en overtreders van de wegenverkeerswet (drankmisbruik !).
Het archief werd onlangs geïnventariseerd, D.T. Koen, Inventaris van de archieven van
de rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen en Ommerschans (1820) 1858-c.1960 (Assen:
Rijksarchief in Drenthe, 1979, xiii + 66 blz.). Ruim de helft van de archieven bestaat uit
registers voor de registratie van de gestichtsbevolking over de desbetreffende jaren. In de
inventaris is een toelichting op het gebruik ervan opgenomen. Verder kan men gegevens
aantreffen over de opbrengsten van gefabriceerde goederen en verleende diensten, over de
arbeid in de landbouw, veeteelt, bosbouw, ontginning en turfstekerij en dergelijke.

H.B.

In de BMGN, XCVII (1982) 321-322 verscheen een aankondiging van een tweetal inventa
rissen van archieven van rentambten vallend onder het Kroondomein 1863, vergezeld van
enige toelichtende opmerkingen. Deze opmerkingen zijn eveneens van toepassing op de
onlangs gepubliceerde en door Th.N.M.J. Broens en F.J. Truijens opgestelde Inventaris
sen van de archieven van de rentambten Brielle en Noordwijk-Leiden van het Kroondo-
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mein 1863. 1823-1915 (Brielle) en 1823-1912 (Noordwijk-Leiden) (Den Haag: Bureau
Post-en archiefzaken van het ministerie van financiën, 1981, 15 blz.).

H.B.

De opvarenden van de Nederlandse koopvaardij moesten vanaf mei 1940 hun werk onder
bijzondere omstandigheden verrichten. Het contact met de verwanten in bezet gebied was
beperkt tot ongeregelde correspondentie via neutrale landen; het gevaar van torpedering
en andere bedreigingen van de oorlogvoering ter zee vormden bij de werkzaamheden een
extra belasting, terwijl de vaarplicht hen de kans ontnam naar ander werk uit te zien. In
vergelijking met normale omstandigheden namen de vergrijpen en conflicten aan boord
van Nederlandse schepen toe. Daartoe in staat gesteld door de Britse 'Alien Powers (Mari
time Courts) Act' van 22 mei 1941 stelde de Nederlandse regering op 3 oktober 1941 de
Nederlandse rechtbank te Londen en kantongerechten in ter behandeling van misdrijven
aan boord van Nederlandse schepen, scheepvaartmisdrijven en vaarplichtmisdrijven. De
eerste zitting van de rechtbank vond plaats op 3 november 1941. 1.H.G. Harder, Inventa
rissen van de archieven van de Nederlandse gerechten te Londen 1941-1946 en het Centrale
Toezicht 1943-1946 (Den Haag: Ministerie van justitie, 1980) beschrijft de inhoud van de
archieven in drie hoofdgroepen, te weten het archief van het openbaar ministerie, het ar
chief van het kantongerecht en het archief van de rechtbank. In deze archiefcollecties zijn
ook de gedeponeerde archivalia opgenomen van de president van de rechtbank dr. 1.M.
de Moor, die betrekking hebben op diens andere aktiviteiten. De overzichtelijke inventaris
bevat een uitvoerige inleiding waarin de oprichting en de werkwijze van de gerechten als
mede de beginselen bij de inventarisatie gehanteerd helder zijn uiteengezet. Voor de socia
le geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij bevatten deze archieven belangrijk
materiaal.

A.E.K.

In de rubriek geschiedenis van de kroniek 'Panorama van Friesland 1980', De Vrije Fries,
LXI (1981) 168-171 geeft 1.1. Huizinga een becommentarieerd overzicht van de belang
rij kste in 1980 verschenen publikaties op het gebied van de Friese geschiedenis.

O.V.

De uitgifte van een speciale penning ter gelegenheid van bepaalde familiegebeurtenissen
-geboorte, doop, huwelijk, verjaardagen, overlijden -, zoals in sommige families van de
zestiende tot de achttiende eeuw gebruikelijk was, was een typisch Nederlands verschijn
sel; buiten onze grenzen kwam dit alleen in Noord-Duitsland voor. Veelal werden deze
penningen speciaal voor één gebeurtenis ontworpen en geslagen; naast allegorische voor
stellingen werden de namen, data en wapens van de opdrachtgevers daarop aangebracht.
Voor de minder draagkrachtigen bestond er de mogelijkheid om kant en klare penningen
te kopen, waarop ruimte was opengelaten om namen en data in te graveren. A.l. Bemolt
van Loghum Slaterus, Nederlandse jamiliepenningen tot 1813 (Werken uitgegeven door
het Koninklijk Nederlandsch genootschap voor geslachts- en wapenkunde, VII; Zutphen:
Walburg Pers, 1981,253 blz., j75,-, ISBN 9060110099) is een repertorium op 1596
van deze penningen uit de jaren 1573-1813. Van elke penning zijn datum, gebeurtenis, na
men, materiaal, afmeting, uiterlijke kenmerken, eventuele verwijzing naar algemene ty
pen, medailleur, literatuur en bewaarplaats vermeld. Van 175 penningen zijn daarnaast
nog foto's opgenomen. Over de voorstelling op de penningen worden geen gegevens ver
strekt; alleen van de kant en klare typen zijn beschrijvingen, die elders al eerder indruk
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verschenen zijn, opgenomen. Het zoeken in dit vooral voor genealogen en kunsthistorici
belangrijke werk wordt vergemakkelijkt door indices van persoons- en geografische na
men en namen van medailleurs.

J.A.M.Y.B.R.

Een nuttig bibliografisch hulpmiddel verschaft N. Maas de onderzoekers van de negen
tiende eeuw met zijn index op de persoonsnamen van een belangwekkend maandblad: 'Re
gister op de "Karakterschetsen" in De Hollandsche Revue [1896-1920] van Frans Net
scher', De negentiende eeuw. Documentatieblad werkgroep 1ge eeuw, V (1981) 155-160.
Een korte, informatieve inleiding met vermelding van vergelijkbare 'schetsen' gaat voor
af. Het is te wensen dat de redaktie het publiceren van dergelijke voorbeeldige indices
krachtig zal blijven stimuleren.

A.H.H.

ALGEMEEN

W. Fritschy, ed., Fragmenten vrouwengeschiedenis, I, chronologisch, 11, thematisch (Ge
schiedenis in veelvoud X en XI; Den Haag: Nijhoff, 1980, xii+231 blz. en xii+237 blz.,
/35,- per dl., ISBN 90 247 2254 3 en 90 2472255 I). In de onvolprezen serie Geschiedenis
in veelvoud wordt met deze tiende en elfde aflevering meegewerkt aan de verschaffing van
een zekere status aan de vrouwengeschiedenis, parallel aan de universitaire ontwikkeling.
Anders dan in andere afleveringen van de serie gaat het niet om de opname van klassieke
en baanbrekende studies op een bepaald gebied van historisch onderzoek. In een chrono
logisch en een thematisch deel zijn brokstukken uit boeken, artikelen en bronnen bijeenge
bracht en voorzien van summiere toelichtingen. De literatuuropgave, waarin een schat van
nuttige verwijzingen schuilgaat, is verspreid over noten, een lijstje na elke groep teksten
en een literatuuropgave achterin elk van beide delen, hetgeen afbreuk doet aan de bruik
baarheid. In de keuze van de teksten, de toelichtingen en vooral de inleiding worden de
spanningen waaraan de beoefening van de vrouwengeschiedenis onderhevig is, duidelijk.

Hoewel de geschiedschrijving van 'de vrouw' als doel even zinvol of zinledig is als het
willen schrijven van de geschiedenis van 'de mens' of van 'de maatschappij', hoewel de
notie van vrouwengeschiedenis als de geschiedenis van de helft van de mensheid even veel
zeggend is als de geschiedenis van het kind of de bejaarde als elk als een kwart der mens
heid, toch kan niet ontkend worden dat het uitermate legitiem kan zijn zich bezig te hou
den met de bestudering van een vrouw, een groep of een beweging van vrouwen; met hou
dingen en maatregelen ten opzichte van vrouwen in het verleden. Het stellen van dit soort
vragen levert evenwel nog geen historische discipline op, zoals in de inleiding op pagina
4 gesteld wordt. Tot nog toe versplinteren de wijze waarop onderzoeksvragen worden ge
formuleerd, de manieren waarop materiaal verzameld en bewerkt worden en de wijzen van
historische beeldvorming zich over de gangbare disciplines van de 'mensgeschiedenis' . Een
integrale geschiedenis van de helft van de mensheid laat zich nu eenmaal slecht denken.
Met dit alles worden het nut en de verrassende werking van het stellen van vrouwgerichte
vragen allerminst bestreden, evenmin als de wenselijkheid van samenwerking en sa
menspraak tussen historici die verwante vragen stellen, zoals dit in de subcultuur der vrou
wenhistoricae geschiedt.
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De uit deze kring afkomstige samenstelster werd bij haar sprokkelwerk heen en weer
geslingerd tussen twee uitgangspunten. Enerzijds probeert ze een open vraagstelling te
hanteren, gericht op een breed scala van verschijnselen, anderzijds brengt haar involvering
met emancipatorische doelstellingen haar ertoe vooral het accent te leggen op datgene wat
haars inziens bijdroeg tot bewustwording of bevrijding van de vrouw. Een selectie in die
richting wordt nog versterkt door de omstandigheid dat over die emancipatie het meeste
materiaal bestaat. Dat de twee uitgangspunten niet tot een harmonisch geheel hebben ge
leid blijkt het duidelijkst uit het eerste chronologische deel. De eerste groep teksten,
'Vrouwen voor de opkomst van het feminisme', handelt over vrouwen in gilden, in het
boerenbedrijf, bij oproeren, in religieuze congregaties, als martelaressen. Voorts een arti
kei over Anna Maria Schuurmans en feministische Bataven. De volgende hoofdstukken
betreffen de eerste feministische golf, het Interbellum en de wederopleving van het femi
nisme. De gepresenteerde teksten gaan voor het overgrote deel over vrouwenbewegingen.
Gebrek aan consistentie en een willekeurige keuze beperken de bruikbaarheid van dit
eerste deel. Het tweede deel vertoont meer samenhang. Het bevat in hoofdzaak teksten
over de eerste feministische golf rond de laatste eeuwwisseling en over de thema's die in
die periode de aandacht trokken zoals de arbeidssituatie van de vrouw, verzet en organisa
tie, huwelijk, gezin, geboortebeperking en prostitutie. Het openingshoofdstuk bevat een
serie van acht egodokumenten in chronologische volgorde. Als deze fragmenten vrouwen
geschiedenis iets duidelijk maken is het wel het fragmentarische karakter van onze kennis
over het leven der vrouwen in het verleden. Of dit gat in het collectieve geheugen al op
dit tijdstip verbonden had moeten worden met een verondersteld gat in de markt voor
historische literatuur valt evenwel te betwijfelen. De gebruiksmogelijkheden in het onder
wijs zijn in ieder geval geringer dan die van de voorgaande delen in de serie.

H.J.W.

Taco K. Looijen, leder is hier vervuld van zijn voordeel... Amsterdam in de ogen van bui
tenlanders (Amsterdam: Peter van der Velden, 1981, 101 blz., /25,-, ISBN 90 6521096
2). In een honderdtal pagina's brengt de samensteller verschillende opinies bijeen,-die bui
tenlanders in de loop der eeuwen over Nederlanders en met name over Amsterdam ten
beste gaven. In het eerste hoofdstuk worden algemene opvattingen verzameld, en in de
volgende vier hoofdstukjes zijn uitspraken bijeen gebracht, die uitsluitend betrekking heb
ben op Amsterdam: het dagelijks leven, de Jordaan, de theaters en de prostitutie. Tot slot
is er een hoofdstuk gewijd aan uitspraken over Amsterdam van beroemde buitenlandse
schrijvers. De samensteller beperkt zich in zijn toelichting tot enige summiere informatie
over de persoon waarvan het citaat afkomstig is, maar geeft geen nadere verklaring bij
de uitspraken zelf. Het boekje is rijk aan illustraties.

B.S.

In het Gravensteen, de oude gevangenis van Zierikzee, bevinden zich op wanden en deuren
talloze inscripties, waaronder ook diverse afbeeldingen van schepen. In P.C. Gijsbers,
Schepen van het Gravensteen (Zierikzee: Uitgave 'Slavenkas' , 1981, 55 blz.) wordt aan de
hand van foto's en tekeningen uiteengezet om welke scheepstypen het gaat. Het is een bon
te mengeling van bijvoorbeeld fregatten, snauwen, otters tot vissloepen. In deze door
wrochte studie gaat de auteur ook in op de functie van het Gravensteen en op de Duinker
ker kapers, van wie er velen op de wanden hun sporen hebben nagelaten. De 'Slavenkas' ,
de uit 1735 daterende instelling om gelden voor loskoop van Zierikzeese zeelieden in Bar
barijse slavernij bijeen te brengen, nam het initiatief tot deze uitgave en financierde haar.

J.R.B.
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W.l. Formsma, Beklemrecht en landbouw. Een agronomisch-historische studie over het
beklemrecht in Groningen, in vergelijking met ontwikkelingen elders (Historia Agricultu
rae, XIII; Groningen: Nederlands agronomisch-historisch instituut, 1981, /30,-). Na de
vele studies die al waren gewijd aan die bijzondere verhouding tussen grondeigenaar en
pachter in Groningen, moeten er wel dringende redenen zijn daaraan nog een publikatie
toe te voegen. Er blijkt inderdaad aanleiding genoeg te zijn voor een historicus, de oud
archivaris in Groningen, het werk van juristen als A.S. de Blécourt en R.P. Cleveringa
Pzn. in heroverweging te nemen. Zijn grote kennis van her en der verspreide archivalia
stelt de auteur in staat het uit dogmatische literatuur en rechtspraak overgeleverde beeld
soms aanzienlijk te nuanceren en te corrigeren. Formsma ziet de ontwikkeling van het be
klemrecht in het perspectief van de strijd die ook elders in de Nederlanden werd gestreden
tussen tijd- en erfpacht. Terwijl elders meestal de eigenaren het pleit in hun voordeel
wisten te beslechten, ontstond in de Friese gebieden, en speciaal in Groningen blijvend,
een bijzondere vorm van erfpacht: de beklemming. Deze kan gedefinieerd worden als 'een
zakelijk recht dat de gerechtigde (de beklemde meier) de bevoegdheid geeft eens anders
grond te houden, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten, onder de verplichting
aan de eigenaar een vaste jaarlijkse huur te betalen, en bovendien een bepaalde som (ge
schenk) te voldoen bij overdracht en vererving alsmede ter zake van het huwelijk van de
meier'. Aan welke omschrijving van Asser en Beekhuis inderdaad de oude bepaling ont
breekt dat de beklemde meier verplicht is een huis op het land te hebben, van welk huis
hij eigenaar dient te zijn - vandaar beklemming, namelijk van het land van een ander (13).
In een beknopt en helder betoog zet de auteur de ontwikkeling van het beklemrecht uiteen.
Hij weet belangrijke veranderingsmomenten overtuigend in relatie te brengen met politie
ke beslissingen (de secularisatie der kloostergoederen en het type beheer dat daarvoor werd
gekozen) en met de economische conjunctuur die in Groningen bijvoorbeeld mede debet
werd aan het ontstaan van 'vaste' huur in de eerste helft van de achttiende eeuw (76). De
rechtsvergelijking met bijvoorbeeld de situatie in Het Bildt in Friesland of met de Oostfrie
se ontwikkeling van de 'vorheerdisheit' geeft aan de Groningse ontwikkeling pas reliëf.
Onderzoek in de pachtcontracten biedt, ook al is kwantificering natuurlijk onmogelijk,
een nieuw inzicht in de landbouwhistorische betekenis van het beklemrecht. Het dertiende
deel van de serie Historia Agriculturae wordt besloten met een keuze uit de literatuur over
het thema: 'Bibliografie over beklemming' door H. van Zon (137-150).

A.H.H.

Goederen uit het Verre Oosten hebben eeuwenlang een onweerstaanbare aantrekkings
kracht uitgeoefend op Europeanen. Daarentegen had Europa de Aziaten aan goederen
veel minder te bieden. Dit had tot gevolg dat er vanaf de elfde eeuw vrijwel continu een
stroom goud en zilver oostwaarts vloeide. A. Attman, The Bul/ion Flow between Europe
and the East 1000-1750 (Acta regiae societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis,
Humaniora 20; Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, 1981, 149 blz.,
ZW.Kr. 70,-, ISBN 91 8525227 I) geeft een overzicht van de wegen waarlangs dit geld
is gegaan. Vóór 1500 verliep de aanvoer van oosterse specerijen, kleurstoffen, textiel en
andere produkten via de Middellandse zeeroute. De negatieve handelsbalans van de im
porterende Italiaanse steden - vooral Venetië - was in belangrijke mate verantwoordelijk
voor het tekort aan edel metaal in het vijftiende-eeuwse Europa. Nadat de Nederlandse
en Engelse Oostindische compagnieën, met hun moderne organisatie, kort na 1600 de spe
cerijenhandel van de Venetianen hadden overgenomen volgde de grote geldstroom een an
dere weg, namelijk om Kaap de Goede Hoop. In een aan Nederland gewijd hoofdstuk
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(35-46) toont Attman aan dat slechts maximaal 40% van de invoer uit het Verre Oosten
gecompenseerd werd door goederenuitvoer naar die streken; de rest van de goederen werd
met geld betaald. Pogingen van de VOC om deze uitvoer van edel metaal (vooral zilver)
uit Nederland te beperken, onder andere door de verkoop van Indische peper op de Aziati
sche markt, mislukten. De hoeveelheid metaal die men in Azië kon verdienen (in Perzië
en Seurat, in Japan - vooral vóór het exportverbod van zilver van 1668 - en in Manilla)
was onvoldoende voor de aankoop van alle gewenste produkten. De Engelse Oostindische
compagnie verkeerde in dezelfde situatie: gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
moest zo'n 75010 van de totale invoer uit het Verre Oosten met zilver en goud betaald wor
den. Veel aandacht besteedt Attman verder aan de indirekte wegen waarlangs Westeuro
pees edelmetaal het Verre Oosten bereikte. Een deel van het geld dat de Oostzeegebieden,
Hongarije (in de periode 1500-1650) en Rusland door hun gunstige handelsbalans wisten
te verdienen vond - voornamelijk vanuit Rusland - via Turkije of rechtstreeks zijn weg
naar de Centraalaziatische staten en China.

J.A.M.Y.B.R.

A. d'Haenens, Notre-Dame de Tongre, son culte, son partrimoine 1081-1981 (Etudes et
docurnents du Cercle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région, 111; Ath: Cer
cle royal d'histoire et d'archéologie d'Ath et de la région, 1981, 198 blz., BF330,-). Dit
boek is in wezen een uitgebreide catalogus van de tentoonstelling (15 augustus-8 september
1981) in de basiliek van Tongre-Notre-Dame naar aanleiding van de negenhonderdste ver
jaardag van de cultus van Onze Lieve Vrouw van Tongre (bij Ath, Henegouwen). Het
bestaat uit twee delen (Le culte et Ie pèlerinage en Le patrimoine) en is een verzamelwerk
van een tiental auteurs. Als men de traditie mag geloven werd in de nacht van I op 2 febru
ari \081 door engelen een miraculeus beeld van Onze Lieve Vrouw neergezet in de tuin
van een kasteel in Tongre. Diezelfde maand deden zich rond dit beeld al talrijke wonderen
voor en meteen ontstond een cultus. Historische feiten, verbeelding en legende zijn moei
lijk te onderscheiden, temeer daar alle authentieke geschriften verdwenen zijn. De oudst
bewaarde documenten dateren vanaf 1602. De jezuïeten speelden een grote rol bij de
(her)opleving van deze cultusplaats, waar Onze Lieve Vrouw tegen talrijke kwalen (pest,
cholera, etc.) werd aangeroepen. In de zeventiende eeuw werd er bijzonderlijk gebeden
voor doodgeboren kinderen en in de negentiende eeuw kwamen de dienstplichtigen er bid
den om een goed nummer te trekken in de loterij. De cultus bloeide vooral in de zeventien
de en achttiende eeuw; op 2 februari (Onze Lieve Vrouw Lichtmis) en 8 september (Maria
Geboorte) en in de octaaf van dit laatste feest kwamen er toen duizenden pelgrims, die
processiegewijs opstapten. Vanaf 1641 was er voor het feest van 2 februari een midder
nachtmis. De vele 'wonderbare genezingen' verzekerden het toenemend succes van het hei
ligdom. De studie van het ontstaan en de ontwikkeling van de cultus en de bedevaart van
de hand van J .M. Depluvrez wordt besloten met een uitgebreide en verzorgde bibliografie.
Een overzicht van de talrijke kapellen die op het Henegouwse platteland aan Notre-Dame
de Tongre toegewijd zijn, beëindigt het eerste deel.

Het uitgebreide tweede deel is een kunsthistorische inventaris. De basiliek en het hele in
terieur worden uitgebreid behandeld. De sedes sapientiae, het kerkmeubilair, de schilder
kunst, de edelsmeedkunst, de liturgische ornamenten, de ex-voto's en het orgel worden,
op een uitzondering na, telkens door andere specialisten onder de loupe genomen. Het
boek bevat in totaal 85 illustraties. In dit tweede deel is er een toch wat storend gebrek
aan uniforrr.iteit. Dat geldt onder meer voor voetnoten en bibliografie (nu eens alfabe
tisch, dan weer volgens datum van verschijnen). In de meeste bijdragen wordt niet verwe-
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zen naar afbeeldingen zodat het verband tussen illustratie en tekst gewoon te zoeken valt.
Verwarrend is ook dat er met betrekking tot de herkomst door elkaar gesproken wordt
van het ACL en van het IRPA, respectievelijk de oude en de recente benaming voor de
Dienst van het Kunstpatrimonium te Brussel. Een paar slordigheidjes van de drukker (94,
119, 128) laten we verder onbesproken. De kwaliteit van afbeelding 51 is niet goed en de
afbeeldingen 47 en 49 zijn zo gelijkend op elkaar dat met één foto had kunnen worden
volstaan. Enkele schoonheidsfouten hadden voorkomen kunnen worden indien iemand de
algemene redactie op zich had genomen. Tenslotte had een index (of indices) bepaalde
consultaties aanzienlijk kunnen vergemakkelijken. Dat neemt niet weg dat het hier om een
over het algemeen zeer behoorlijk werk gaat. AI bij al achten we het tweede, kunsthistori
sche gedeelte belangrijker dan het eigenlijke historische gedeelte. Het gebrek aan serieuze
en betrouwbare bronnen bemoeilijkte het kritisch-historisch onderzoek. Een diepe en
breed opgezette studie over de betekenis van de Mariaverering was niet de opzet. Een wat
ruimere situering in die context had evenwel niet misstaan. Toch komt het ons voor dat
zowel historici als kunsthistorici dit boek zulIen weten te waarderen.

M.C.

M. Thijs, De rooms-katholieke en protestantse inquisities in de Zuidnederlandse provin
ciën (Oudegem: M. Thijs (Gebr. Goemaerelaan 67), [1981?), 181 blz.). De inquisitie was
voornamelijk in de negentiende eeuw het voorwerp van hevige pennetwisten tussen katho
lieke en andersdenkende historici. In de meer recente literatuur schoof men de kontroverse
opzij en ging men de inquisitie als instelling vanuit haar eigen tijdskader bestuderen. Het
werk van Maurits Thijs houdt het midden tussen beide richtingen. Het wil vooral een aan
klacht zijn tegen de intolerantie en de wreedheid waarmee de roomse kerk door haar inqui
sitie en ook de hervormde kerken andersdenkenden hebben onderdrukt. Thijs oordeelt en
veroordeelt, terwijl hij verhaalt hoe en waarom de inquisitie rond 1200 ontstond, hoe ze
verder evolueerde en uiteindelijk volgens hem haar hoogtepunt bereikte in de zestiende
eeuw. Alvorens zich op de Zuidelijke Nederlanden toe te spitsen, heeft hij het nog over
de processen tegen de tempeliers, Jeanne d' Arc, Jan Hus, Savonarola, Bruno en Galileï.
Ook besteedt hij aandacht aan de verdachtmakingen tegen Vesalius en de procedure tegen
Mercator. De uitbouw van het keizerlijk inquisitieapparaat en de vervolging in de zestien
de eeuw in de Nederlanden vormen echter de kern van zijn boek. Tot slot wordt nog even
ingegaan op de calvinistische repressie tegen de katholieke geestelijkheid in Vlaanderen en
in Brabant, voornamelijk tussen 1577 en 1585. Samenvattend kan dit werk veeleer als een
lijvig pamflet, dan als een waardevolIe historische bijdrage, worden omschreven. Temeer
daar Thijs in hoofdzaak heeft geput uit verouderde werken en meer recente literatuur zo
als ondermeer de bijdragen van Scheerder, Decavele, Verheyden en Van Beuningen, niet
heeft ingekeken. Sinds lang achterhaalde stelIingen, verkeerde inzichten en alIerlei fouten
zijn hiervan het logische gevolg. Het fenomeen 'inquisitie' wordt ook nauwelijks vanuit
haar eigen juridische basis verklaard en al te vaak verliest Thijs het tijds kader uit het oog.

J.V.D.W.

Michel van der Eycken, Ziekenzorg te Diest van de 12e tot de 18e eeuw (Dietsche crony
cke, I; Diest: Vrienden van het stedelijk museum en archief Diest, 1979,61 blz.). De au
teur geeft een beknopt maar welgefundeerd overzicht, beginnend met de stichting van het
OLV-gasthuis in 1205, een passantenhuis met accommodatie voor de verpleging van zie
ken en wat proveniers. De stedelijke magistraat kreeg in de veertiende eeuw de leiding ge
heel in handen maar raakte deze in de zeventiende eeuw kwijt aan nonnen. Een Diester
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merkwaardigheid was de relatie met het smedengilde dat sinds 1262 in de gasthuiskapel
een altaar onderhield en recht had op twee vrijbedden voor zieke of hulpbehoevende gilde
leden. Behalve aan de verschillende hospitalen schenkt de schrijver aandacht aan de bar
biers, chirurgijns, medici en apothekers, de cellebroeders (hun uit 1375 daterende
kloostertje diende tevens als plaatselijk dolhuis), celle- en 'zwart'zusters en augustinessen,
die allen op hun beurt bij de ziekenzorg betrokken waren. Het is een aardig boekje met
veel nuttige bijzonderheden.

J.A.K.P.

J. Heringa, e.a., ed., Drentse rechtsbronnen. Willekeuren, supplement op de ordelen van
de etstoei, goorspraken, indices (Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het
oud-vaderlandse recht, VII; Zutphen: Walburg Pers, 1981, 484 blz., /90,-, ISBN 90
6011 0595). De Drentse archivarissen ten rijksarchieve verkeren kennelijk in de positie 
in sommiger ogen ongetwijfeld een benijdenswaardige positie - de aan hun zorg toever
trouwde archieven op velerlei wijzen te kunnen ontsluiten. Niet alleen zorgen zij voor in
ventarissen, ook bieden zij de vorsers nuttige gidsen aan - ik denk bijvoorbeeld aan die
over het kadaster en over de grondschatting - en vergeten zij een Drentse plakkatenlijst
niet. Ook voor bronnenuitgaven-in-extenso vinden zij tijd. Daarmee zetten zij de traditie
van de Drentse rijksarchivaris J.G.c. Joosting voort. Geen mensenwerk is immers per
fect. De Vereeniging voor OVR is de Drentse rechtshistorie welgezind geweest. De nieuwe
rechtsvorm, de stichting - aangepast aan 'democratischer' tijden? - zet dat beleid voort.
Voor ons ligt thans een uitgave van 'Drentse rechtsbronnen'. Wat viel er nog toe te voegen
aan het werk der coryfeeën van weleer: Joosting, Gratama, H. van Riel, De Blécourt, G.J.
ter Kuile, Van Oosten? De fungerend rijksarchivaris in Drenthe, de eerste professionele
historicus in genoemde rij, heeft een systematische collectie willen aanleggen van de wetge
ving of beslissingen der Drentse markegenoten, ter vervanging van de zeer incidenteel ge
bleven uitgaven van Joosting en zijn opvolger De Jonge van Ellemeet. Zijn van de 'wille
keuren' - 220 stukken over de periode 1262 tot 1914 - geeft de meeste in extenso, enkele
in regest. De criteria van de editor waren: 1 géén besluiten op te nemen 'die slechts afzon
derlijke aangelegenheden' wilden regelen, en zich te beperken tot stukken waaraan men
'een voor de toekomst constituerend karakter' moet toekennen; 2 geen stukken betreffen
de scheidingen op te nemen na 1809; 3 geen contracten van de marken met derden op te
nemen (13). Over de wetenschappelijke consequenties van het eerste selectie-criterium laat
de editor de gebruiker in het ongewisse. De beide laatste criteria zijn een gevolg van de
wens de omvang en kosteri van deze uitgave binnen de perken te houden (nota bene de
editie van de 'willekeuren' beslaat de bladzijden 11-300). Aan de uitgave is verder, naar
mijn indruk; de methodische precisie ten grondslag gelegd die men tegenwoordig van der
gelijke ondernemingen vergt: de stukken - die in allerlei vormen van Nederduits zijn
gesteld - zijn uit een groot aantal archiefbewaarplaatsen bijeengebracht. De presentatie
der stukken is niet chronologisch, maar alfabetisch per marke. Over het algemeen gaat het
om scheidingen en delingen, vaststelling van waardelen, beheer en gebruik der gemene
bossen, venen, enzovoort, verplichtingen der buren. Stukken over inkwartiering (nummer
18, Anloo 1795) of tegen de vestiging van joden (nummer 23, Annerveen 1791) springen
er uit. Het zijn over het algemeen geen opwindende teksten. De uitgever heeft hier en daar
ter verluchting een kaart opgenomen (de opschriften op 48 en 246 zijn echter onleesbaar).
We leren enorm veel markegenoten bij name kennen. Het belang van een dergelijke kost
bare en arbeidsintensieve uitgave blijkt natuurlijk pas uit.de mate waarin (rechts) histori
sche studies er profijt van kunnen trekken. Hoe volledig kan een editor zijn? Heringa pre-
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senteert in deze uitgave al een supplement van drie stukken (287-289). Hij laat de lezer
wel wat onthutst achter als hij zijn voorwoord opgewekt besluit met de mededeling: 'Enige
nog later gevonden willekeuren zullen worden uitgegeven in de Nieuwe Drentse Volksal
manak 1982' (15). Van de twee kleine bronnenuitgaven die op de 'willekeuren' volgen, valt
eigenlijk weinig te zeggen. F. Keverling Buisman presenteert een Supplement op de orde
len van de etstoei van Drenthe 1505-1579 (301-339). Nu toch al een aparte editie wordt
aangekondigd van het door hem teruggevonden protocol van ordelen over de periode
1399-1504 (8 en 303), vraagt men zich af waarom niet dit supplement dáár een plaats
kreeg. Een soortgelijke vraag dringt zich op ten aanzien van de door D.T. Koen verzorgde
uitgave van Goorspraken van D..enthe 1594-1596 (341-382). Ook hier betreft het een soort
supplement, namelijk op de uitgaven van Joosting en anderen. Eigenlijk gaat het, als ik
het goed begrijp, niet echt om goorspraken, maar om een lijst van aangiften van 'breuc
ken' (344). De gedachte komt even op, dat deze beide korte bronnenuitgaven - hoewel
niet van intrinsiek belang ontbloot - toch voornamelijk als alibi dienen voor de indices,
die ook éénvijfde van de Drentse rechtsbronnen in beslag nemen (383-484). P. Brood ver
zorgde deze indexen op namen van personen en plaatsen voorkomende in de vroeger
(1893, 1928-43) gepubliceerde ordelen en goorspraken en op de beide supplementen in dit
deel - ongetwijfeld een nuttig initiatief. Tevergeefs zocht ik echter naar indices op de
'willekeuren' .

A.H.H.

A. FI. Gehlen, Het notariaat in het tweeherig Maastricht. Een rechtshistorische schets van
de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het
einde van de tweeherigheid over de stad (J292-/794) (Maaslandse Monografieën, XXXIII;
Assen: Van Gorcum, 1981, xxiv +330 blz., /60,- ing., /70,- geb., ISBN 902321848
5, 90232 18493). De geschiedenis van het notariaat is, ook in Nederland, zeker geen on
ontgonnen gebied. Een blik in de, al weer twintig jaar oude, gedrukte Catalogus van de
bibliotheek der Stichting tot bevordering der notariële wetenschap (Amsterdam, 1963)
maakt dat wel duidelijk. Er bestaan echter nog maar weinig regionale of stedelijke diep
testudies. Lokaal onderzoek naar het notariaat in Maastricht is dus welkom. Zo'n studie
heeft het onmiskenbare voordeel dat het kan steunen op degelijk institutioneel en rechts
historisch onderzoek over Maastricht en Luik (Van Panhuysen, Ubachs en anderen). De
oudst bekende notariële akte uit Maastricht dateert van 1292 (48 en 276). De vijfhonderd
en twee jaren worden volgemaakt bij de Franse bezetting van de stad: het einde van de
tweeherigheid. Gehlen's boek valt eigenlijk in drie delen uiteen. Vooraf gaat een inleidend
hoofdstuk (4-37) over de bestuurlijk/rechtelijke inrichting van de stad, dat de huidige
stand der kennis samenvat. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan het notariaat
tijdens de middeleeuwen. De notarissen verschijnen bij de Maastrichtse kapittels ongeveer
tezelfdertijd als in Luik, Utrecht en elders. Meer dan twee tot vier notarissen werkten er
niet tegelijkertijd. De auteur analyseert de vorm van hun akten en geeft een kort overzicht
van de inhoud ervan (70-79). De testamenten en schenkingen nemen, volgens verwachting,
onder de niet-bestuurlijke of gerechtelijke notariële akten de grootste plaats in: huwelijkse
voorwaarden kwamen doorgaans onderhands tot stand. Het volgende deel omvat een be
schrijving van het notariaat tijdens het wisselvallige ancien régime (80-171). Na een inlei
ding over wetgeving en literatuur betreffende het notariaat in het Rijk en in de Nederlan
den bespreekt de auteur de specifiek Maastrichtse wetgeving, met name de wetsartikelen
uit 1665. De samenvatting van artikel 5 daarvan - notariële akten niet toegelaten als bewijs
in gerechtelijke zaken (110) - wekt de indruk dat de Maastrichtse notarissen hun pennen
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maar beter konden opbergen. Dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest. Twee vragen ko
men hierbij op: ten eerste de verhouding tussen notariële akten en schepenbrieven (zie 78;
dat begrip komt niet in de index voor) en het probleem van bewijskracht en authenticiteit
(vergelijk 112 en 127). Op bladzijde 166 laat de auteur het afweten als het erom gaat deze
kwestie op te lossen. En ten tweede de verhouding tussen notarissen en procureurs (verge
lijk 112, 145 noot en 170), welke ook vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van het insti
tuut 'vertegenwoordiging' van groot historisch belang is. Na de uitvoerige institutionele
kant der zaak snijdt Gehlen in het derde deel eindelijk aan wat velen als het belangrijkste
zullen beschouwen: de notarieel-juridische praktijk (171-259). De auteur beperkt zich tot
'grepen' uit die praktijk in de tweede helft van de zeventiende en in de achttiende eeuw.
Zijn hoopgevende referentie aan Ranieri's artikel over 'Rechtsgeschichte und quantitative
Geschichte' blijkt slechts een onderzoekslimitering tot vijf peiljaren te moeten dekken.
Mij stelden deze materieel-rechtelijke grepen teleur. Niet alleen omdat ik het gevoel kreeg
dat de auteur maar weinig belangwekkends weet te vertellen over de (Maastrichtse)
notarieel-rechtelijke praktijk - misschien is dat er wel niet -, maar vooral omdat de zwaar
wichtige stijl nogal eens in tegenstelling staat tot de vele referenties naar lichtgewicht
literatuur. Zonder de didaktische kwaliteiten van die boeken te willen beoordelen, laat
staan te kort te willen doen, mogen we toch wel constateren dat in een wetenschappelijke
studie voortdurende verwijzing naar leerboeken als die van De Blécourt-Fischer, het Com
pendium van De Smidt, e.a., Cerutti, Feenstra's Grondslagen, Kaser-Wubbe, volstrekt
misplaatst is. Als men dan op bladzijde 259 constateert dat het 'betoog' is afgelopen zon
der dat een conclusie volgt, sluit de lezer teleurgesteld het boek.

A.H.H.

J.P. Puype, Blanke wapens, Nederlandse slag- en steekwapens sinds J600 (Tijdstroom an
tiekwijzers, VI; Lochem: De Tijdstroom, 1981, 127 blz., /25,-, ISBN 9060876628).
Een degelijk, bruikbaar overzicht van in ons land sinds de tachtigjarige oorlog gedragen
en gebruikte slag- en steekwapens bestond nog niet; het boek van Puype is vooral bedoeld
voor verzamelaars. Juist door de vele afbeeldingen met toelichting en de uitvoerige typolo
gie komt deze categorie zeker aan zijn trekken, maar ook andere belangstellenden kunnen
zich met dit historisch overzicht gemakkelijk en grondig oriënteren. Terecht bepleit schrij
ver uniformiteit in terminologie. Belangwekkend zijn de - overigens wat schaarse - aan
duidingen over de wisselwerking tussen de Noordnederlandse en in andere landen ontwik
kelde wapens. Hoewel bajonetten, lansen en dergelijke ontbreken, worden niet alleen de
blanke wapens van zee-, land- en luchtmacht vermeld, doch eveneens die van het KNIL,
de politie, de ere- en sierwapens, waarmee overigens best te vechten viel, en de civiele blan
ke wapens. Het valt te hopen, dat de schrijver, bibliothecaris van het Rijksmuseum 'Ne
derlands Scheepvaart Museum', zijn encyclopedische kennis over de draagbare wapens
van de Nederlandse troepen in de loop der eeuwen nog eens uitvoerig kan te boek stellen.
Het boek is keurig uitgegeven; op bladzijde 37 afbeelding 8 voor: links/rechts te lezen:
boven/onder.

Y.P.W.V.D.W.

In jaargang IV (1981) van het Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwe
tenschappen, wiskunde en techniek behandelt F.A. Stenvers de Nederlandse 'Geslachts
ziektenbestrijding 1850-1880' (1-24), die vooral bestond uit controlemaatregelen op de
prostitutie. H.A.M. Snelders analyseert 'Het fysisch-chemisch werk van de Rotterdamse
arts Hendrik Willem Rouppe (1765-1816)' (25-44) sedert 1791 aanhanger van de oxidatie-
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theorie van Lavoisier. De tweede aflevering van het tijdschrift bevat drie artikelen over
Jan Swammerdam: R.P.W. Visser gaat in op de 'Theorie en praktijk van Swammerdams
wetenschappelijke methode in entomologie' (63-73) en concludeert dat Swammerdam zijn
standpunt dat niet rationalisme maar empirisch onderzoek het uitgangspunt van alle na
tuuronderzoek moet zijn ook consequent in de praktijk bracht; M. Fournier levert een bij
drage over 'Jan Swammerdam en de l7e eeuwse microscopie' (74-86); G.A. Lindeboom
behandelt vooral het microscopisch werk van Swammerdam uit diens laatste levensjaren,
na de contacten met Antoinette Bourguignon, 'Jan Swammerdam als microscopist'
(87-110). De laatste twee afleveringen bevatten onder andere een artikel van J.H.F. Kerp
over de Utrechtse hoogleraar 'Nicolaas Cornelis de Fremery (1770-1844) als palaeonto
loog' (119-132) en een bijdrage van J. Slenders, waarin hij aantoont dat een schilderij van
Christiaen Coevershoff niet een anatomische les van dr. Nicolaas Tulp voorstelt, maar 'De
anatomische les van dr. Zacheus de Jager (1640)' (159-167) te Enkhuizen.

A.D.M.

Algemeen (in regionale jaarboeken en tijdschriften)

Het Jaarboek Achterhoek en Liemers, V (1982) is ditmaal een themanummer dat geheel
gewijd is aan De gemeentewapens van Achterhoek en Liemers (Zutphen: De Walburg
Pers, 1982, 174+ 34 ongenummerde blz., /24,-, ISBN 9060110609) en derhalve ook on
der die titel het licht ziet. Deze aan de overheidsheraldiek gewijde bundel wordt ingeleid
door O. Schutte. De bijdragen verschenen eerder in de jaargangen van Archief Jaarboek
van de oudheidkundige vereniging 'De Graafschap' en die van het Jaarboek Achterhoek
en Liemers; enkele zijn voor de gelegenheid enigszins bewerkt, maar van een redactionele
stroomlijning is helaas geen sprake. De oudste gegevens hebben betrekking op de stedelij
ke wapens, die van Doesburg, Doetinchem, Groenlo, Lochem en Zutphen: ze dateren
reeds uit de dertiende eeuw. Sedert 1816 werd een nieuwe registratie van gemeentelijke wa
pens doorgevoerd. De meeste wapens ontlenen hun symbolen aan die van de families die
in het betreffende gebied indertijd enigerlei rechtsmacht uitoefenden. Van de 37 wapens
zijn zeer fraaie kleurenreproducties opgenomen.

R.W.M.V.S.

R. Boterberge publiceerde een degelijke bijdrage 'Over de vuurtorens van Blankenberge',
Biekorf, LXXXI (1981) 260-268. De auteur schetst de evolutie van deze vuurbakens sinds
1337 en kan, mede op basis van de posten in de stadsrekeningen, daarvan een materieel
beeld schetsen sinds de vijftiende eeuw. Het historisch overzicht wordt doorgetrokken tot
de tweede wereldoorlog.

M.B.

In de Bijdragen en mededelingen Ge/re, LXXII (1981) 47-67 publiceert Annemarie van
Kruysdijk 'Heksen in Gelderland. Enige notities over het geloof in heksen en heksenpro
cessen in het algemeen en in Gelderland in het bijzonder'. Het onderzoek is hoofdzakelijk
gebaseerd op processen die voor het Hof van Gelderland gevoerd werden. Dit maakt dat
het aantal te klein is om tot representatieve en meer algemeen geldige uitspraken te komen

644



KRONIEK

omtrent de heersende attitude jegens als hekserij bestempeld gedrag. De vanaf het einde
van de vijftiende tot in het begin van de zeventiende eeuw in Gelderland gevoèrde proces
sen hebben niet geleid tot grootscheepse heksenvervolgingen; dat zal mede te maken heb
ben met het sterk individuele karakter van de aanhangig gemaakte hekserijgevallen - van
groepsvorming lijkt nauwelijks sprake geweest te zijn -. De achtergronden van de hier be
handelde gevallen van hekserij en de gevoerde processen zijn'maar oppervlakkig verkend.

'De Magistraatsrescriptie van 1569' en de afbakening van de strafrechtelijke bevoegdhe
den van scholtis en magistraat te Lochem in de achttiende eeuw', ibidem, 175-190, is de
verkorte bijvakscriptie rechtsgeschiedenis van A.M.l.A. Berkvens. Op bevel van de her
tog van Alva werd in 1569 in heel Gelre een enquête gehouden om de centrale instanties
inzicht te geven in de heersende lokale gewoonten op het vlak van de criminele jurisdictie.
In de achttiende eeuw bleek deze zogenaamde magistraatsrescriptie op bepaalde punten
dermate polyinterpretabel dat scholt en magistraat in regelrecht conflict raakten over elks
bevoegdheden. In 1774 werd hieraan een einde gemaakt door formalisering van de sedert
de late zestiende eeuw gegroeide gewoonte, volgens welke het Hof een steeds centraler rol
was gaan spelen in criminele zaken.

In zijn artikel 'Hoe Gelders was de Gelderse Academie?', ibidem, 119-137, behandelt
Willem Frijhoff het centrale probleem in hoeverre de in 1647 door de Gelderse Staten
gestichte en ook als typisch gewestelijke instelling bedoelde universiteit van Harderwijk
zich als zodanig manifesteerde. Kwantitatieve gegevens maken duidelijk dat Harderwijk
als gemakkelijke en goedkope promotiegelegenheid de functie van Orléans overnam, maar
dat een relatief grote en gestage stroom Gelderse studenten Leiden bleef verkiezen. Dit fe
nomeen maakte dat op het totale bestand van studenten Geldersen tot 1812 vrijwel conti
nue minder dan 50070 uitmaakten. Hollanders blijken een aanhoudende belangstelling te
hebben voor een studie in Harderwijk. Buitenlanders komen bijna alleen om er te promo
veren. Wat de interesseverhoudingen binnen Gelre betreft springt de geringe toeloop van
studenten uit het kwartier van Nijmegen in het oog, ook nadat de kwartierlijke academie
van Nijmegen na een kortstondig bestaan in 1675 opgeheven was. Frijhoff concludeert dat
al vóór de oprichting van de Harderwijkse academie de Gelderse elite haar universitaire
keuze gedaan had en daaraan in relatief grote mate gevolg bleef geven. Gebrek aan territo
riaal saamhorigheidsbesef, wat dat ook zijn moge, deed het Harderwijkse experiment als
gewestelijk instituut mislukken.

R.W.M.V.S.

H. Schoorl, de kenner bij uitstek van de historische geografie en kartografie van de kop
van Noord-Holland, onderwerpt de kustverdediging ten noorden van Petten aan een her
nieuwd en grondig onderzoek in 'Petten en de Hondsbosse Zeewering in kaart, beeld en
reconstructie (1466-1614)', Holland, regionaal-historisch tijdschrift, XIlI (1981) 91-113.
In deze fraai geïllustreerde studie komt de auteur, anders dan ir. l.F.W. Conrad in 1864,
tot de conclusie dat het verdedigend wijken voor de zee waarbij de zeewering binnen het
verloop van de algemene kustlijn werd gehouden, de verstandigste wijze van kustverdedi
ging was bij de toenmalige stand der techniek. De referenties bij noten 6 en 7 zijn onvolle
dig·: de eerste kaart bevindt zich op het ARA Den Haag, de tweede op het ARA Brussel.
Elders is gesuggereerd dat het verouderde kaartbeeld dat Willem Croock voor zich kan
hebben gehad, zou kunnen berusten op de opmetingen van de geometricus Machiel Bartsz.
en Pieter Gherritsz 'scilder', in de jaren 1506-1507.

A.H.H.
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Onder de titel Gedenkboek A. Rembry-Barth wijdt De Leiegouw een afzonderlijke afleve
ring aan de Zuidvlaamse stad Menen en omgeving. Men vindt er ondermeer de historisch
gerichte bijdragen van J .P. Tijtgat, 'De kapucijnen in Menen, 1603-1797', ibidem, XXIII
(1981) 425-444, van J.P. de Pue, 'Dominikanen en dominikanessen in Menen' (445-452),
van M. Dulsster, 'Taaltoestanden en moedertaal onderricht in het Sint-Aloysiuskollege in
Menen, 1832-1940' (401-423). De Kortrijkse rijksarchivaris N. Maddens schreef vooraf
een doorwrocht artikel over de 'Histoire de Menin' van dokter Rembry-Barth, een klas
siek geworden vierdelig werk dat in 1881 te Brugge werd gepubliceerd.

M.B.

MIDDELEEUWEN

In een rijk gedocumenteerd en helder geschreven artikel vangt J .H. Munro 'Mint Policies,
Ratios, and Outputs in the Low Countries and England, 1355-1420. Some Reflections on
New Data', Numismatic Chronicle, CXLI (1981) 71-116, op een overtuigende wijze de kri
tiek op die recentelijk werd uitgebracht ten aanzien van bepaalde stellingen van zijn Wool,
Cloth and Gold (1973). Tevens verfijnt hij zijn in 1973 gepubliceerde cijfers over de laat
middeleeuwse Vlaamse, Brabantse en Engelse muntproduktie met behulp van nieuwe ge
gevens, afkomstig van zijn opzoekingen in Belgische archieven en met behulp van de re
cente publikaties van W.P. Blockmans, P. Cockshaw en P. Spufford. Munro verzamelde
deze statistieken samen met een interessante methodologische uiteenzetting over middel
eeuwse mint ratios in een indrukwekkende appendix die door de specialisten reeds als een
nuttige databank is verwelkomd. Op basis van dit materiaal kon de auteur een nieuw licht
werpen op de monetaire politiek van Filips de Stoute en Johanna van Brabant in de com
plexe periode 1384-1399 en op de Engels-Vlaamse monetaire en commerciële relaties tij
dens de jaren 1388-1420. Munro komt tot de vaststelling dat Brabant en Vlaanderen - en
Brabant wellicht een decennium vroeger - vanaf de late veertiende eeuw 'after having glo
rified gold' een resolute pro-zilver-politiek hebben gevoerd. De in het onderwerp geïnte
resseerde lezer moet dit artikel van Munro lezen in nauwe samenhang met zijn 'Monetary
Contraction and Industrial Change in the Late-Medieval Low Countries, 1335-1500', N.J.
Mayhew, ed., Coinage in the Low Countries (880-1500) (BAR- International Series, UV;
Oxford, 1979).

E.A.

Froissart blijft een groot historicus en de veertiende eeuw die hij zo beeldend heeft be
schreven staat tegenwoordig zeer in de belangstelling. Maar als historicus is hij niet al te
betrouwbaar; vreemd genoeg is er nog nooit een boek verschenen waarin al de gevechtster
reinen die hij vermeldt aan de orde komen. Waarschijnlijk is deze taak te groot voor één
man, vandaar dat men een coöperatief werk heeft laten verschijnen waarin gelukkig ook
plaats is ingeruimd voor het onderwerp Froissarts mededelingen over de Nederlanden, na
melijk het hoofdstuk van Jan van Herwaarden, 'The War in the Low Countries', in J.J.N.
Palmer, ed., Froissart: Historian (Woodbridge, 1981) 100-118. Vooral de grote Gentse
opstand van 1379-1385 heeft in de Chronicques uitvoerig aandacht gekregen en Van Her
waarden bewijst dat Froissarts behandeling van deze episode evenwichtig is en best staan
de kan blijven, wanneer die geconfronteerd wordt met niet-verhalende bronnen. Opmer-

646



KRONIEK

kelijker nog is dat Froissart zich hierbij geenszins de naïeve verheerlijker van de ridderlijke
oorlog toonde, waarvoor hij vaak doorgaat, maar dat hij veeleer de gematigdheid (mesu
re) prees die hij belichaamd zag in de daden van Filips van Bourgondië. Het is een stimule
rend artikel geworden dat geenszins misstaat tussen de hoofdstukken van erkende specia
listen die verder het boek vullen. De uitvoerige annotatie leert dat er bovendien nog mate
riaal te over is voor een verdere behandeling van het onderwerp Froissart en de
Nederlanden.

H.P.H.J.

Aquilin Janssens de Bisthoven, Stedelijk Museum voor Schone Kunsten (Groeningemu
seum) Brugge, bewerkt en aangevuld naar de eerste Nederlandse en de tweede Franse uit
gave met medewerking van M. Baes-Dondeyne en D. de Vos, I, De Vlaamse primitieven,
I, Corpus van de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, I (Brussel:
1981, 233 blz. en 243 platen). In 1951 verscheen als eerste deel van het nu reeds indrukwek
kende corpus van de Vlaamse primitieven de catalogus van de collectie van het Brugse
stadsmuseum van de hand van de Brugse conservator (nu ere-hoofdconservator) A. Jans
sens de Bisthoven en de Brugse stadsarchivaris R. Parmentier (t 1960). De enorme be
langstelling die deze publikatie ten deel gevallen is en de snelle vooruitgang in de weten
schappelijke eisen die door de groeiende ervaring en de technische ontwikkeling zich in
het Corpus zelf heeft afgetekend, hebben een nieuwe uitgave in teamverband van dit aller
eerste deel wenselijk gemaakt. Het eerste nu verschenen deel behandelt twaalf schilderijen
waaronder twee werken van Gerard David (ondermeer zijn gerechtigheidstafereel voor de
Brugse schepenen) en ook bekende werken van Jan van Eyck (het portret van zijn vrouw
en de beroemde Madonna van kanunnik Van der Paele). Zoals gebruikelijk in het Corpus
wordt van elk werk een uitvoerige technische beschrijving gegeven; speciaal het materiële
uitzicht en de staat van bewaring krijgen daarbij aandacht. Ook de voorstelling zelf, haar
bronnen en iconografie, haar parallellen, de aanwezige opschriften, merktekens en heral
dische tekens worden grondig besproken. Een bijzondere paragraaf schetst de geschiede
nis van het kunstwerk vanaf zijn ontstaan tot nu. Een bibliografie, een bundel afgedrukte
bronnen en de lijst van de achteraan gepubliceerde reprodukties, helaas uitsluitend in
zwart-wit, vervolledigen de behandeling.

Dit deel zoals het hele Corpus, is in de eerste plaats bedoeld voor de kunsthistorici, maar
niemand zal ook maar een ogenblik betwijfelen dat schilderijen ook voor de historicus een
dankbare, zij het veel te weinig benutte bron en niet louter illustratiemiddelen zijn. Bij wij
ze van inleiding op het geheel wordt een studie gewijd aan de lotgevallen van de Brugse
schilderijen tijdens de Franse bezetting en tijdens de twee wereldoorlogen, die bijzonder
tekenend is voor de toenmalige omstandigheden en mentaliteit. De ganse stad Brugge liep
bij voorbeeld te hoop toen in 1816 de Brugse kunstwerken terug uit Parijs in de stad
toekwamen. '

R.V.U.

Middeleeuwen (in regionale tijdschriften en Jaarboeken)

'Gedachten over het ontstaan en de eerste ontwikkeling van Amersfoort naar aanleiding
van archeologische/geologische waarnemingen in de binnenstad', gepubliceerd in Flehite,
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XIII (1981) 64-77 door J .A. Brongers en W.J. van Tent geeft nieuwe inzichten in de oor
sprong van deze stad. De auteurs maken daarbij gebruik van recente archeologische waar
nemingen door W.J. van Hoorn, plaatselijk correspondent van het ROB. In hun conclu
sie, met nadruk gepresenteerd als werkhypothese, delen zij de vroegste geschiedenis van
Amersfoort in vier fasen in, die zij echter nog niet nauwkeurig in de tijd kunnen begren
zen. Rond 1000 moet er bij een voorde (passeerbare plaats) in de Amer reeds een nederzet
ting geweest zijn aan de zuidzijde van deze stroom. De plaats van deze voorde is niet met
zekerheid aan te geven. De auteurs geven twee mogelijkheden. In de tweede fase (rond
1132) wordt ook het gebied aan de noordzijde van de Amer ontwikkeld en ontstaat een
haven. Handelscontacten over dit water met het Zuiderzeegebied leiden tot de derde fase,
waarin in 1259 het stadsrecht wordt verleend. In de vierde fase worden om de waterover
last aan de oostzijde van de stad te kunnen tegengaan twee waterlopen gegraven, waarna
Amersfoort rond 1300 wordt voorzien van een stenen ommuring.

A.D.M.

In 'De grondslag van de sinds de 12e eeuw door de Hollandse graven op Friesland gemaak
te aanspraken', ft Beaken, XLIII (1981) 165-174 voert J.R.G. Schuur materiaal aan ter
staving van de these dat de door de graven van Holland op Westerlauwers Friesland uitge
oefende aanspraken teruggaan op een schenking uit de laatste regeringsjaren van keizer
Lotharius (t 1137). Vast staat dat de gravenrechten in 1138 werden gerestitueerd aan de
bisschop van Utrecht en dat Frederik Barbarossa in 1165 een condominium van de bis
schop en de Hollandse graaf over het Friese graafschap instelde. Volgens de schrijver heeft
N.E. Algra, die spreekt van een bisschoppelijke regeringsperiode van 1077 tot 1165, on
voldoende oog gehad voor de door de bisschoppen tijdens deze periode ondervonden con
currentie van eerst de Brunswijkse en Northeimse en later de Hollandse graven.

O.V.

De historisch-geografische ontwikkeling van de zogenaamde 'Grote Waard' in het mon
dingsgebied van onze grote rivieren is het onderwerp van een gedegen studie van T. Stol
'Opkomst en ondergang van de Grote Waard', Holland, regionaal-historisch tijdschrift,
XIII (1981) 129-145. De verveningen (turf- en zoutwinningen) acht de auteur een belang
rijke factor in de ondergang die, zoals bekend, door de Sint-Elizabethsvloed van 18-20 no
vember 1421 een feit werd.
De ambtellijke carrière van een verwaarloosde figuur uit het vroeg-vijftiende-eeuwse

Holland wordt beschreven door F.J.W. van Kan in 'Boudijn van Zwieten, tresorier van
Holland', ibidem, 288-305. De auteur komt, anders dan T.J. Jansma en anderen, tot de
conclusie dat Boudijn van Zwieten (circa 1373-1454) van adellijke afkomst was. Hij ziet
in hem dan ook de representant van een nieuwe groep lieden van adel wier eerste functie
niet meer het krijgsbedrijf kon zijn, maar die - gedomesticiseerd, zou Norbert Elias zeg
gen - aan het hof van de landsheer hoge ambtelijke functies gingen bekleden. Van Zwie
tens zoons fungeerden als schout van Leiden; één hunner volgde hem in 1447 als tresorier
op. Zijn bastaardzoon bekleedde de ambten van procureur-generaal en griffier bij het gra
felijke Hof van Holland.

J. Sparreboom analyseert 'Twee fiscale bronnen uit het stadsarchief van Edam, circa
1462', ibidem, 146-164. Het schotboek van 1462 en het zogenaamde verpachtingsregister,
dat enkele jaren later moet zijn aangelegd, - beide fiscale bronnen - gebruikt de auteur
om er de beroepenstructuur en een sociale stratificatie mee te (re)construeren. Scheepvaart
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en handel zijn de voornaamste bronnen van welvaart in dit Zuiderzeestadje, waar de ver
schillen tussen rijk en arm inderdaad groot schijnen te zijn geweest.
A.P.R. Obermann en H. Schoorl bieden in 'Koning Edward IV van Engeland op Texel',

ibidem, 1-21, nieuwe gegevens over het verblijf van de omstreden Engelse koning in Hol
land (1470-1471). Op grond van nautische en historisch-geografische overwegingen en aan
de hand van enkele nieuwe archiefvondsten maken zij aannemelijk dat Eduard en de zij
nen inderdaad op Texel landden. De auteurs reconstrueren het itinerarium der ballingen
en zij maken van de gelegenheid gebruik de Amsterdamse koopman Claes Woutersz., die
aan Eduard de eerste financiële hulp bood, voor het voetlicht te halen. De man had grote
handelsbelangen in Engeland. Een schoonheidsfoutje noem ik de, voor niet-ingewijden,
onbegrijpelijke referenties (noten 47 en 55) naar de 'Inventarissen' van de series Beroepen
uit Holland en Eerste Aanleg uit het archief van de Grote Raad van Mechelen (ARA
Brussel).

A.H.H.

De sociale en economische geschiedenis van het hertogdom Gelre is nog grotendeels on
ontgonnen terrein. Aldus stellen W. Kuppers en R. van'Schaïk in hun artikel 'Levensstan
daard en stedelijke economie te Zutphen in de 15de en 16de eeuw', Bijdragen en medede
lingen Ge/re, LXXII (1981) 1-45. Ze beschouwen hun artikel als een lokale dieptepeiling
met een sterk verkennend karakter. Hun onderzoek concentreerde zich grotendeels op de
leefomstandigheden van de lagere klassen binnen de Zutphense bevolking. De koopkracht
werd onderzocht op basis van een drietal loon- en prijsreeksen: daglonen van stadsarbei
ders (1418-1553), tarweprijzen (1385-1502) en prijzen van grof roggebrood (1483-1553).
Voor de lonen en tarweprijzen werden de Zutphense stadsrekeningen benut. Broodprijzen
ontleenden de auteurs aan een voor de Noordelijke Nederlanden zeldzaam bronnentype:
een broodzettingsregister. De Zutphense stedelijke economie werd nader bekeken aan de
hand van inkomstenposten uit de stadsrekeningen zoals accijnzen, waag- en weggeld. De
levensstandaard vertoonde na 1450 een geleidelijke daling en bereikte in het laatste kwart
van de vijftiende 'eeuw een dieptepunt, terwijl de zestiende eeuw in zijn totaliteit geken
merkt werd door een sterk verpauperingsproces. In hun conclusie sluiten de auteurs zich
aan bij de bestaande opvatting dat de IJsselsteden in de vijftiende eeuw economisch ach
teruit gingen, maar ze betwijfelen of de slechtere bevaarbaarheid van de IJssel daarvan
de oorzaak was. Eerder denken ze aan een heroriëntatie van de internationale handel,
waarbij de Hollandse steden met succes de IJsselsteden beconcurreerden in hun handel
met Noord-Duitsland en het Oostzeegebied.

J.A.E.K.

NIEUWE GESCHIEDENIS

E. van Autenboer, Nieuwe poorters te Turnhout 1536-1662 (Documenten uit het Turn
houtse archief, I; Turnhout: Geschied- en oudheidkundige kring Taxandria-Stadsarchief
Turnhout, 1981) is het eerste deel in een nieuwe uitgavenreeks gepubliceerd door het stads
archief van Turnhout en de geschied- en oudheidkundige kring Taxandria en bezorgd door
de bekende Turnhoutse historicus E. van Autenboer. Na een uitgebreide inleiding over het
poorterschap te Turnhout volgt, in alfabetische volgorde, een opgave van de nieuwe poor-
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ters van Turnhout tussen 1536 en 1662, aan de hand van twee papieren katernen die frag
menten van een poortersboek bevatten. Deze onvolledige aantekeningen zijn door de au
teur aangevuld met gegevens uit schouts- en burgemeestersrekeningen en een index van
ontlastbrieven. Voor elke nieuwe poortcr werd, voor zover mogelijk, naam, voornaam,
beroep, plaats van herkomst, datum van eedaflegging of betaling van inkomgeld, de naam
van de borgen en de bronvermelding opgegeven. Het gaat om een zeshonderdtal namen.
Het is de bedoeling een repertorium voor de jaren 1662-1796 van de hand van wijlen stads
archivaris R. Peeters als nummer 11 van deze reeks uit te geven.

G.A.

De socioloog H. Roodenburg werpt nieuw licht op de protestantse ethiek in 'Predestinatie
en groepscharisma. Een sociologische verkenning van de conflicten tussen calvinisten en
andere gelovigen in de Republiek ± 1580 - ± 1650', A msterdams sociologisch tijdschrift,
VIII (1981-1982) 254-284. Uitgaande van Max Webers bekende verklaringen voor de toe
genomen ascese en nadruk op het geweten: predestinatie en kerkelijke tucht, komt de au
teur tot een ander perspectief. Op grond van een onderzoek in kerkeraadsprotocollen
(Amsterdam) naar de inhoud van de kerkelijke discipline, betoogt hij dat de al gesignaleer
de verhoogde zelfcontrole bij de calvinisten 'weliswaar een functie vormde van de sociale
organisatie van kerk en secte, maar dat de kerkelijke tucht op zijn beurt weer een functie
vormde van de onderlinge concurrentie tussen de verschillende religieuze groeperingen'
(255). Inzichten ontleend aan de beschavingstheorie van Norbert Elias staan hierbij tevens
model.

A.H.H.

A.C.l. de Vrankrijker , A1ensen, leven en werken in de Gouden Eeuw (Den Haag: Marti
nus Nijhoff, 1981, vii-viii + 195 blz.,J35,-, ISBN 90 247 9058 I) is een bewerking en uit
breiding van een boekje dat de schrijver in 1937 onder de titel Het maatschappelijk leven
in Nederland in de Gouden Eeuw in de bekende Patria-reeks van P. N. van Kampen en
Zoon te Amsterdam publiceerde. Aan de oorspronkelijke uitgave voegde de auteur vier
hoofdstukken toe: Belastingen, studentenleven, boeken en lezers en buitenlanders en Ne
derlanders. Wie het oeuvre van De Vrankrijker kent, vindt in die uitbreiding evenwel niets
nieuws. De toegevoegde hoofdstukken zijn, zoals achterin het boek wordt meegedeeld,
ontleend aan andere publikaties van de schrijver, te weten Geschiedenis van de belastingen
(Bussum, 1969), Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven (Voorburg, 1939), Vijf eeuwen
boek in Nederland (met andere auteurs, Haarlem, 1940) en In andermans ogen (Utrecht,
1941). De Vrankrijker heeft bij het herschrijven van de tekst zijn voordeel gedaan met de
resultaten van recent onderzoek als Van der Woude's Noorderkwartier en De Booys Wel
daet der scholen. Spelling en stijl zijn gemoderniseerd; veel lange zinnen werden korter.
Meer dan in 1937 is de nadruk gelegd op het leven en werken van de schamele gemeente
in de Gouden Eeuw. Aan deze 'herdruk' is zichtbaar zorg besteed. Niettemin blijft het
'face-Iifting'; van dichtbij zie je de ouderdom.

G.G.

Over de relaties tussen Italië en de Nederlanden in de late middeleeuwen is al heel wat be
kend geworden, maar wij weten eigenlijk nog maar weinig van de talrijke Italianen, die
zich in de nieuwe Republiek hebben gevestigd. Veelal gaat het daarbij om wat algemene
opmerkingen in overzichtswerken of om studies, die zich toespitsen op bepaalde details.
Met de geschiedschrijving over de Nederlanders in Italië is het iets gunstiger gesteld onder
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andere door de studies van Hoogewerff, Kernkamp en Hart, maar ook hier blijven vele
witte plekken op de kaart. De jonge Italiaanse historica Antonella Bicci heeft in haar
'Mercanti italiani in Amsterdam: Beniamino Burlamacchi', Saggi e documenti, II, Serie
storica a cura di Geo Pistarino (Civico Istituto Colombiano; Genua, 1981) 463-501, de
aandacht willen vestigen op het rijke archief van deze koopman in het gemeentearchief
van Amsterdam en zo een bijdrage geleverd aan de nog te schrijven geschiedenis van de
Italianen in Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. De familie was afkomstig
uit Lucca, maar moest om geloofsredenen haar toevlucht zoeken in Genève. De leden
vestigden overal in Europa bijkantoren voor hun zijdehandel en verschaften krediet. Filip
po, na 1606 enige tijd in Amsterdam - het nieuwe financiële centrum - gevestigd, verleen
de zijn medewerking aan de belening van de Engelse kroonjuwelen door Jacobus I en Ka
rel I: het zou zijn faillissement worden. Zijn neef Vincenzo, die gedurende een verblijf in
Amsterdam Nederlands had geleerd, stuurde zijn zoons naar die stad en Beniamino werd
er in 1671 poorter. Hij onderhield vele en verschillende soorten handelsbetrekkingen. Bicci
benadrukt het belang van een aantal factoren bij deze activiteiten. Ten eerste was de huwe
lijkspolitiek van deze emigranten nauw verbonden met zakelijke en commerciële overwe
gingen. Daarom moeten hun genealogieën nauwkeurig worden bestudeerd. Ook de analy
sering van de vermogensverdeling is belangrijk. Tenslotte is een factor van gewicht, dat
de familie, ondanks haar duidelijk protestantse identiteitsgevoel, toch voor het 'network'
van handelsbetrekkingen contacten bleef onderhouden met de katholieke Burlamacchis.
De schrijfster, van wie nog eens een boek over deze materie mag worden verwacht, sluit
haar studie af met de beredeneerde inventaris van het archief.

E.O.G.H.M.

Raffaele Belvederi bespreekt in '11 Ragionamento di Giovanni Costa, gentil'huomo geno
vese sopra la triega de' Paesi Bassi, conchiusa in Anversa I'anno MDCIX', Genova, la
Liguria, e I'oltremare tra medioevo ed età moderna. Studi e ricerche d'archivio (Genua,
1981) 175-360, hoe in dit werk uit 1610 (dat in facsimile wordt afgedrukt) niet slechts een
abstracte beschouwing wordt gegeven, maar een reële afweging van het belang van dit
Bestand voor de door Genua in ere te houden 'prudenza civile'. Door het boek van P.
Giustiniano over de tachtigjarige oorlog kende men er precies de bepalingen van het
Bestand en de ontwikkelingen die daaraan vooraf waren gegaan. Bovendien waren er
moeizame contacten met de nieuwe republiek in het Noorden. De Genuese patriciër Costa
verwerkt, volgens Belvederi, zijn kennis in een ongewoon pleidooi voor vrede en redelijk
heid, waarbij hij de opvattingen van vele Genuezen over een onafhankelijker positie van
hun stad dan tot du.sverre ten opzichte van Spanje verwoordt.

E.O.G.H.M.

Heinz Kathe, Der 'Sonnenkönig'. Ludwig XIV, König von Frankreich und seine Zeit
1638-1715 (Berlijn: Akademie-Verlag, 1981, v-vi+234 blz., DMll,80). Een uitvoerige
bespreking verdient dit Oostduitse werk hier niet. Het hoofdstukje over 'Vorbereitung
und Verlauf des Holländischen Krieges' is namelijk bijzonder kort, en het boek wekt ook
niet bepaald de indruk dat de Nederlanden tijdens de coalitie-oorlogen tegen Lodewijk
XIV een rol van enige betekenis hebben gespeeld. Toch is het wellicht niet ondienstig met
een enkel woord in te gaan op dit boek, waarin citaten uit de 'Klassiker des Marxismus
Leninismus' - die in de literatuuropgave aan de 'Quellen' voorafgaan - een essentiële
functie vervullen. Het heeft weinig effect dat men verderop in die literatuuropgave, naast
publikaties uitgegeven in DDR en USSR, ook namen aantreft van auteurs als Norbert
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Elias, Pierre Goubert, Ragnhild Hatton, Joseph Klaits, Herbert Rowen en John Rule.
Ook zij zijn weliswaar goed voor een enkel citaat hier of daar, maar hun visie op de zonne
koning en zijn tijd wordt zomin weergegeven als bestreden. Het resultaat van de procedure
is een werk dat vrij hoog opgeeft van de prestaties van een centraliserend bestel dat stee·
vast aangeduid wordt als 'Feudalabsolutismus'. Voor zover de auteur weet van schaduw·
zijden lijkt het wel alsof men die vooral moet zoeken bij bepaalde verhoudingen aan het
hof. Die krijgen nogal wat aandacht en ze wekken meer dan eens de verontwaardiging van
de schrijver op. Na zulke tirades komt de uitspraak aan het einde van het boek, dat 'histoi
re d' alcove' geen inzicht vermag te bieden in een tijd als die van Lodewijk XIV bepaald
als een verrassing. Het apodictisch gebruik van adjectieven en citaten leidt er toe dat dit
boek ons in het bijzonder over de tegenspelers van de zonnekoning niets nieuws weet mee
te delen. Wat zouden wij er ook wijzer van worden als Engeland steevast en zonder nadere
toelichting wordt aangeduid als 'bürgerlich', en als inzake de Republiek aan het Marx
citaat 'Holland war die kapitalistische Musternation des 17. Jahrhunderts' geen woord
van enig belang wordt toegevoegd?

D.J.R.

Klaus Flink, Kleve im J7. lahrhundert. Studien und QueUen, II (1640-J666) en III
(1667-J688) (Klever Archiv I en II; Kleef: Stadsarchief Kleèf, 1979 en 1980, 255 en 215
blz., DM 18,-, ISBN 3 922412009 en 3 922412 Ol 7). Op 20 december 1679 overleed Jo
han Maurits van Nassau, die tweeëndertig jaar stadhouder van Friedrich Wilhelm, de gro
te keurvorst, in Kleef is geweest. Het overlijden van de stadhouder, 'dessen Tätigkeit für
Kleve von bis in die Gegenwart nachwirkender Bedeutung gewesen ist' werd 300 jaar later
herdacht, onder meer met de uitgave van het eerste deel van een reeks geschriften van het
Kleefse stadsarchief die in eerste instantie betrekking heeft op de zeventiende eeuw, maar
later ook andere eeuwen zal beslaan. De reeks zal verder dienen als publikatiemogelijkheid
voor grotere studies (dissertaties en scripties bijvoorbeeld) en is er tevens op gericht inven
tarissen van de Kleefse archieven alsmede de bibliotheek, die in 197922.000 nummers be
vatte op het gebied van de stads- en regionale geschiedenis, voor het publiek toegankelijk
te maken. Over de zeventiende eeuw zijn inmiddels twee delen in de 'Schriftenreihe' ver
schenen, respectievelijk over de perioden 1640-1666 en 1667-1688. In 1982 is nog een band
over de periode 1609-1640 aangekondigd en een vierde deel, over het tijdvak 1688-1713,
wordt eveneens in uitzicht gesteld.

De opzet van de twee tot nu toe verschenen boeken is wel wat bijzonder. Het eerstver
schenen werk bestaat uit drie onderdelen; begonnen wordt met een studie van Flink over
de regeringspraktijk en het leven van alledag in Kleef in de periode 1640-1688, grotendeels
gebaseerd op reeds bekend materiaal en slechts zeer ten dele op de bronnen, die verreweg
de meeste ruimte innemen (45-220) en het tweede deel van het boek uitmaken. De catalo
gus van de tentoonstelling 'Kleef in de zestiende eeuw', die eind 1979 door het stadsarchief
werd ingericht, vormt van het boek het slot. In het deel over de periode 1667-1688 is een
voordracht afgedrukt van prof. dr. Gerd Heinrich (Vrije Universiteit, Berlijn) over 'Die
isolierte Provinz; Brandenburg-Preussen und Kleve seit dem 17. Jahrhundert', waarin de
verhouding keurvorst-Kleef vooral vanuit de Berlijnse optiek wordt benaderd en ook een
interessante paragraaf staat over het culturele leven èn het geestesleven in Kleef en, alge
mener, in Brandenburg; zoals bekend hebben Nederlanders een en ander zeer beïnvloed,
en kan men wat dit betreft Kleef bezwaarlijk een geïsoleerde provincie noemen. Ook dit
tweede boek is in hoofdzaak een bronnenuitgave (33-200), maar wat in het eerste boek
pijnlijk gemist werd, vindt men nu wel: een persoons- en een plaatsnamenregister en - wat
Kleef zelf betreft - een zakenregister over beide delen.
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De gepubliceerde bronnen - niet zoals meestal bij ons ingeleid en geannoteerd - zijn te
vinden in een aantal archieven. In het stadsarchief van Kleef in de eerste plaats, en verder
in andere Duitse archieven (Düsseldorf en Merseburg). Maar ook elders liggen nog ar
chiefstukken over Kleef in de zeventiende eeuw (in München en in Den Haag bijvoor
beeld), waarnaar geen onderzoek heeft plaatsgevonden. Ook al zijn de bronnen geselec
teerd op hun betekenis voor het bestuurlijke en maarschappelijke leven in Kleef, hun be
lang reikt in een aantal gevallen zeker verder. Het feit bovendien, dat twee figuren 
landsheer Friedrich Wilhelm en stadhouder Johan Maurits van Nassau, die de nauwste be
trekkingen onderhielden met de Republiek - er lange tijd zo'n dominante rol speelden,
maakt dat deze uitgaven ook van Nederlandse zijde aandacht verdienen. Medio 1678 re
kenden beide heren met elkaar af: Maurits stuurt de - uitvoerig gespecificeerde - slotreke
ning van zijn dertigjarig dienstverband aan de keurvorst. Ze is te vinden op de bladzijden
148-153 van het derde deel van 'Kleef in de zeventiende eeuw'.

P.B.

In de Studia Rosenthaliana, XV (1981) ii, 169-177 stellen Egon en Frieda Wolff de kwestie
van de komst van de eerste joodse kolonisten in Nieuw-Amsterdam aan de orde: 'The Pro
blem of the First Jewish Settlers in New Amsterdam, 1654'. Anders dan Arnold Wiznitzer
(1954) menen de auteurs dat het onmogelijk is een direct verband te leggen tussen Nieuw
Amsterdamse archivalia betreffende een groep van 23 joden die op 7 september 1654 daar
arriveerde, en de reis van enige joden uit Recife-Pernambuco op het schip De Valck. Huns
inziens is dit schip, vermoedelijk via Suriname zeilend, met bestemming Martinique, uit
de koers geraakt en op Jamaica terechtgekomen. Daar zijn de joodse passagiers door de
Spaanse autoriteiten geïnterneerd. Interventie van de Staten-Generaal bij de Spaanse ko
ning haalde blijkbaar niets uit. Volgens de schrijvers kunnen die joden dus pas op zijn
vroegst eind 1655 zijn vrijgekomen, toen de Engelsen Jamaica veroverden.

A.H.H.

A.G. Homblé, 'Den Nederlandsehen hovenier' en zijn 'medicyn-wincke/'. Volksgenees
kunde uit de 17de en de 18de eeuw (Roeselare: Den Wijngaert, 1980, 136 blz., BF550,-,
ISBN 90 702 3102 6). Geneeskrachtige kruiden, de 'materia medica' van de artsen, waren
voor de opkomst van de pharmaceutische industrie, erkend als heilzaam. Daarnaast had
den de burgerij en de bewoners van het platteland hun huismiddelen, hun tradities en hun
bijgeloof, waartegen de artsen zich verzetten. Er zijn echter perioden in de geschiedenis
aan te wijzen, waarin deze materia medica zich met de volksgeneeskunst verenigde, perio
den van veranderingen in het medisch denken, die gepaard gingen met grote onzekerheid.
Tegen de polypharmacie, die daardoor mede werd bevorderd, werd dan stelling genomen
door de werking van kruidendranken, tincturen, aftreksels en smeersels kritisch te onder
zoeken. Vele geneesmiddelen werden als onwerkzaam of zelfs giftig veroordeeld, maar dat
neemt niet weg, dat ze in een latere periode, vaak in een nieuwe gestalte, weer voor de
dag kwamen. De 'medicyn-winckel', die door de auteur in facsimile is uitgegeven, is sa
mengesteld in een periode, waarin de renaissance in de geneeskunde nog steeds doorwerk
te. Niet alleen werden de klassieke bronnen herwaardeerd om hun bijdrage aan kennis van
geneesmiddelen, maar ook werden zowel regionale als uitheemse planten op hun genees
kundige verdiensten getest. Dat gold ook voor nieuwe voedingsmiddelen, bijvoorbeeld
suiker en cassave en nieuwe genotmiddelen, zoals koffie, thee en tabak.

De Nederlandsche Hovenier verscheen in 1661, de auteur verhaalt de evolutie van het
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kruidenboek in het eerste hoofdstuk. Het facsimile, dat in het werk is opgenomen, is naar
de uitgave van 1687. Het gaat de zeventiende-eeuwse schrijver Petrus Nyland er voorna
melijk om de lezer de bereiding van heilzame geneesmiddelen te leren. Deze geneesmidde
len, zowel de niet-plantaardige als plantaardige, zijn door A.G. Homblé op overzichtelijke
wijze beschreven en besproken. Ook geeft hij een duidelijke toelichting op het toen gelden
de ziektebegrip en het therapeutisch inzicht van de artsen in die tijd. Hij eindigt het boek
met een kort overzicht over de thans bekende werkzame bestanddelen in de genoemde
kruiden. Achteraf blijken vele 'rationeel' te zijn. Het is echter de vraag of de natuurge
neeskunde die zich met de oude Galenische apotheek en de volksgeneeskunde indertijd
heeft verbonden, niet meer gedreven werd door magische dan door rationele motieven.
Gezien in dat licht kunnen we de lezer niet aanbevelen zijn eigen geneesmiddelen te berei
den, maar zich te beperken tot de charmante volkskundige aspecten van de auteur van de
ze uitgave.

A.M.L.E.

Het driemaandelijks tijdschrift Het gemeentekrediet van België publiceert in verschillende
afleveringen overzichten betreffende het cultureel leven in de - Belgische - provincies tij
dens de achttiende eeuw. Aldus vindt men aldaar overzichten betreffende Luik (XXXV
(1981) 67-79) van de auteurs Michèle Mat-Hasquin en Hervé Hasquin, betreffende Ant
werpen (177-191) van de hand van R. van Uytven en betreffende Luik (237-265) door de
auteurs Etienne Hélin, P. Droixhe en J. Stiennon. De drie bijdragen zijn uiteraard synthe
tisch opgevat maar behelzen stuk voor stuk interessant materiaal.

M.B.

Onder de puntige titel 'Misdruk en mispunt: Johannes Allart (1754-1816)' vervolgt Ton
Broos in Spektator, Xl (1981-1982) 212-223 zijn beschouwingen over deze ondernemende
boekverkoper en uitgever. Hij heeft een onderzoek ingesteld naar de aard en omvang van
diens fonds. Het totale aantal uitgaven bedroeg over de periode 1773 tot 1817 niet minder
dan 708, dat is per jaar 15,7. Vele belangrijke werken in vertaling alsook oorspronkelijke
Nederlandse werken van grote gevarieerdheid heeft hij uitgegeven. Broos' gedetailleerde
studie geeft een goede indruk van dit belangrijke fonds en van Allarts verhouding tot zijn
auteurs onder wie Feith, Wolff en Deken, Bilderdijk, Post en Van Nuys Klinkenberg ..

W.R.H.K.

Een museum zal niet vlug een bepaalde historische periode behandelen aan de hand van
het leven van één, weinig briljante persoon. Het Groninger Museum heeft dit aangedurfd
en bij een tentoonstelling in 1981 een catalogus uitgegeven onder de titel Goosen Geurt
Alberda van Dijksterhuis 1766-1830. Ancien Régime. Revolutie. Restauratie, met bijdra
gen van F. Haks, Y. Botke en L. Boiten (Groningen: Groninger Museum, 1981, 80
blz. + i1l.). De persoon in kwestie, Goosen Geurt Alberda, kan gelden als een typische re
presentant van de Groninger jonkers en als een op zichzelf redelijk mens, zonder dat hij
over bijzondere gaven beschikte. Zijn aan de wisselingen van de tijd onderhevige politieke
loopbaan, zijn particuliere leven, zijn borg en de tijdsgebeurtenissen worden in de catalo
gus door een werkgroep, die voornamelijk uit studenten bestond, beknopt, helder en le
vendig beschreven. De lijst van geëxposeerde voorwerpen is goed gedocumenteerd en de
illustraties zijn aantrekkelijk. Met beeldbronnen als uitgangspunt zijn de schrijvers erin
geslaagd de als zodanig niet makkelijk grijpbare, modale aristocraat Alberda gestalte te
geven.

D.G.C.
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Judocus J .C.A. Crabeels, Odae fscanae. Schuttersfeest te Overijse (J781), J. IJsewijn, G.
vande Putte en R. Denayer, ed. (Supplementa humanistica lovaniensia Hl; Leuven: Uni
versity Press, 1981, 76 blz.). Johannes Crabeels (1743-1812), notaris en notabele te Overij
se (in de buurt van Brussel), ontpopte zich als een Latijns gelegenheidsdichter. Ter gele
genheid van een groot schuttersfeest in zijn dorp in aanwezigheid van Maria-Theresia van
Home, vrouwe van Overijse, en haar twee kinderen, schreef hij een krans Latijnse oden
daarover en liet ze het jaar daarop in druk verschijnen. Deze 'gedichten' werden hier op
nieuw uitgegeven samen met een vertaling. Als bijlage wordt ook zijn rouwgedicht om de
dorpsvrouwe (t 1783) op dezelfde wijze uitgegeven. Voor de plaatselijke geschiedenis en
voor de geschiedenis van de schuttersgilden zijn deze teksten natuurlijk belangrijk, maar
zij zijn ook een getuigenis hoe in bepaalde geletterde milieus in de late achttiende eeuw
de klassieke cultuur en met name de kennis van Horatius, aan wie de dichter met volle
hand ontleende, verspreid was.

R.V.U.

Nieuwe geschiedenis (in regionale tijdschriften)

De zeer bewogen levensloop van de Zutphense humanist Marcelis Francken, ook geheten
Marcellus Franckheim (± 1587-1644), wordt door de oud-archivaris van Zutphen, me
vrouw M.M. Doornink-Hoogenraad, verhaald in haar studie 'Een Zutphens rector en zijn
geloof', Bijdragen en mededelingen Ge/re, LXXII (1981) 69-98. Francken belandde na een
privé-leraarschap ten huize van de Utrechtse koopman Antoine l'Empereur en na studies
aan diverse binnen- en buitenlandse universiteiten (1607-1610) te Zutphen, waar hij in
1611 tot rector van de Latijnse school werd aangesteld. Na twee jaar reeds kreeg hij ont
slag aangezegd, formeel vanwege gebrek aan leerlingen, feitelijk wegens zijn onvoldoende
strikte interpretatie van de gereformeerde religie zoals die door de invloedrijke predikan
ten Baudartius en Damman werd voorgestaan. Uit het nauwgezette onderzoek is gebleken
dat Francken aanvankelijk moeite had met de praedestinatieleer en met de doctrinaire in
terpretatie van de Heidelbergse catechismus, waardoor hij voor Arminiaan versleten werd.
Voor het stadsbestuur was dat nog tot daar aan toe, maar het feit dat hij hieraan openlijk
uiting gaf overschreed de tolerantiegrenzen. Toen hij in 1616 Zutphen definitief verliet
bleek hij strijdbaar katholiek geworden te zijn. De rest van zijn leven bracht de geleerde
door in de katholieke streken van Duitsland en de Spaanse Nederlanden.

In 'Gelderse rechters in het proces tegen mr. Johan van Oldenbarnevelt', ibidem, 99-117,
doen J.H.F. Zweers, P.F.S. Vogels en M.M.R.N. Schmitz kort en tamelijk op de feiten
gericht verslag van de gedragingen van de beide Gelderse vertegenwoordigers in dit proces,
Hendrik van Essen en Nicolaas de Voocht. Daaraan voorafgaand geven ze een korte per
soonsbeschrijving en lichten de achtergronden van de keuze van beide rechters toe. Drie
niet eerder gepubliceerde brieven van prins Maurits aan het Hof van Gelderland uit 1618
en 1619 zijn als bijlagen opgenomen.

Na de bezetting van Gelderland door Franse en Munsterse troepen in de jaren 1672-1674
en de buitenwerkingstelling van diverse gewestelijke en lokale bestuursinstellingen intro
duceerde prins Willem III in 1674 een overgangsbestuur dat orde op zaken moest stellen
vooraleer Gelderland opnieuw tot de Unie kon worden toegelaten. In haar bijdrage 'Prins
Willem 111 en het provisioneel regeringsbestel in Gelre en Zutphen van 1674', ibidem,

655



KRONIEK

139-174, geeft A.J. Maris nauwgezette informatie over de institutionele facetten van het
overgangsregiem en de toepassing in de onderscheiden kwartieren en steden. In 1675 had
den de verschillende instellingen hun oude taken en rechten weer herwonnen.

R.W.M.V.S.

In Numaga, XXIX (1982) 1-13 bespreekt de rechtshistoricus O. Moorman van Kappen
'Een Nijmeegse verordening betreffende apothekers (1644)'. Hieruit blijkt hoezeer de Nij
meegse magistraat de geneesmiddelenvoorziening en een verantwoorde beroepsuitoefe
ning door apothekers trachtte te reguleren door een duidelijker afbakening van taken tus
sen medici en apothekers. De instelling van een toezichthoudend college in 1642 sluit aan
bij ontwikkelingen elders in de Republiek, waarbij rond deze tijd Collegia Medica of Col
legia Medico-Pharmaceutica werden opgericht.

R.W.M.V.S.

NIEUWSTE GESCHIEDENIS

In het Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XXIV (1981) beschrijft R. Wolf de 'Mechani
satie en kwalifikatie bij de kolenwinning. De Staatsmijnen in Limburg, 1945-1968'. Cen
traal staat de vraag of en in hoeverre de geschetste technische ontwikkelingen invloed had
den op de vereiste bekwaamheden van de arbeiders. Het blijkt, dat mechanisatie in de pij
lers geen verlaging bracht van het vereiste bekwaamheidsniveau. Voor het goed verloop
van de arbeid moest het gevoel voor de gezamenlijke verantwoordelijkheden toenemen.
En passant plaatst de auteur wat kanttekeningen bij het hanteren van sociologische begrip
pen en modellen in het historisch onderzoek. Sinds de activiteiten van Hagoort lijkt er een
einde te zijn gekomen aan de studie van de geschiedenis van de protestantse sociale bewe
ging in Nederland. Terwijl de bestudering van de linkse arbeidersbeweging in volle bloei
staat wordt Patrimonium vergeten of minachtend getypeerd als een club van onderworpen
stakingsbrekers. B. Kruithof heeft op basis van de bestaande literatuur en van stukken uit
het Kuyperarchief een bijdrage geschreven met de titel 'Trouw aan het beginsel. De
christelijk-sociale beweging in Nederland van plm. 1875 tot 1909'. Hij stelt daarin onder
andere vragen aan de orde naar het aanvankelijk succes van Patrimonium, over de gang
van zaken die leidde tot de ontwikkeling naar een echte vakbeweging en over de verhou
ding tussen top en basis. Er blijft op dat gebied nog heel wat te onderzoeken. Leiddede
stijging van de graanprijs in 1771-1772 in Amsterdam tot een hongercrisis en tot toename
van de criminaliteit? In zijn artikel 'Pauperisme, kriminaliteit en konjunktuur. Amster
dam 1771-1772' behandelt B. Gerritsma deze vraag. Verhoogde sterfte kwam alleen maar
voor in de sociaal en" economisch geïsoleerde groep van de joden. Weinigen vervielen tot
criminaliteit, aan de meesten bood de bedeling voldoende overlevingskansen.

P.D.'t H.

Voor 1811 vervulden in het toenmalige landschap Drente de zogenaamde schuiten in het
plaatselijk bestuur een belangrijke rol. Over de periode tot 1795 verscheen in de Nieuwe
Drentsche Volksalmanak van 1902 een lijst van de hand van J.A.R. Kymmell onder dc
titel 'Iets over het schuItambt in Drenthe en de schuIten van 1600 tot 1795'. Een lijst van
de plaatselijke gezagsdragers in Drente na 1811 verscheen in 1964. De leemte tussen deze
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overzichten is nu onlangs opgevuld door de publikatie van het door J. Folkerts samen
gestelde werkje De schuiten in Drenthe van 1795 tot 1811 (Assen: Rijksarchief in Drenthe,
1981,76 blz.). In deze uitgave vindt men van elke schulte een beperkte biografische schets
lopend tot het jaar 1811.

H.B.

G.J. de Vries, R. C. Bakhuizen van den Brink als graecus (Mededelingen Koninklijke Ne
derlandse akademie van wetenschappen, afd. letterkunde, nieuwe reeks, XLIV, nummer
6; Amsterdam-Oxford-New York: Noord-Hollandsche Uitgeversmij, 1981, /14,- excl.
btw, 33 blz.). In deze voordracht analyseert de auteur zeer minutieus Bakhuizens kritisch
filologische arbeid met betrekking tot verschillende teksten en onderwerpen uit de Griekse
literatuur en filosofie. Een vergelijking met de huidige stand van zaken ten aanzien van
de behandelde themata doet de originaliteit van Bakhuizen uitkomen. De auteur bekriti
seert herhaaldelijk de tamelijk geringschattende zienswijze van historici als Kernkamp en
Romein over Bakhuizen als filoloog. De Vries bestrijdt ook de door Samuel Muller gang
baar geworden voorstelling van zaken als zou Bakhui?-en zijn filologische arbeid per se
hebben moeten en willen opgeven om echt historicus te worden. Tot diep in de jaren veer
tig lijkt Bakhuizen nog altijd geboeid te zijn door de Griekse filologie. De historicus en
graecus gaan bij Bakhuizen nog lange tijd samen. Zijn filologische en theologische eruditie
was eenvoudigweg te veelzijdig om ooit in een filologisch vakidiotisme te ontaarden. Deze
gedegen kleine Bakhuizen-studie is de moeite van het bestuderen ten volle waard.

P.B.M.B.

Van 7 oktober tot 27 november 1981 werd in het Groningse Universiteitsmuseum naar
aanleiding van de beschrijving van de daar aanwezige kostuumcollectie een expositie ge
houden over maskeraden, een onderwerp waaraan in Leiden en Utrecht ook al eens aan
dacht besteed is. In de inleiding van de tentoonstellingscatalogus Maskeraden. De ontwik
keling van de Groningse studentenmaskerade van 1814-1914 (Groningen: Universiteitsmu
seum, 1981, 75 blz.) beschrijft de samenstelster, mevrouw B.C.J. Hekker, de historie van
de vierentwintig Groningse gekostumeerde optochten. Vanouds werden bij bijzondere ge
legenheden aan de Groningse universiteit wel serenades georganiseerd, vanaf 1814 vonden
naast deze niet-gekostumeerde optochten ook maskeraden plaats. In de eerste helft van
de negentiende eeuw werden deze bij een rectoraatsoverdracht georganiseerd, vanaf 1864
bij de universitaire lustra, die in Groningen samenvielen met de lustra van het corps. De
eerste jaren werden vooral allegorische onderwerpen gekozen, later meestal gebeurtenissen
uit de geschiedenis. Meestal bepaalde men zich tot de vaderlandse geschiedenis, maar soms
zocht men het verder van huis (bijvoorbeeld 'De Intogt van Soliman II binnen Belgrado
ten jare 1566'). Tijdens de voorbereidingen deed men uitvoerig historisch onderzoek om
de stoet zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te doen zijn. Onder de medewerkers treft men
dan ook verschillende (aanstaande) historici aan. De kritiek op de traditionele maskerades
nam aan het einde van de negentiende eeuw toe. Tijdens het maskeradediner van 1894
werd hierop gewezen door J. Huizinga, vice-praeses van de Maskeradecommissie. De
laatste optocht vond tenslotte plaats in 1914. Daarna achtte men een openluchtspel meer
in overeenstemming met de 'democratischen' tijd. Bovendien waren de financiële proble
men voor een maskerade te groot geworden. In het boekje zijn van alle maskeraden uit
voerige beschrijvingen opgenomen. Het bevat vele aardige illustraties (bijvoorbeeld
Troelstra als Gijsbert Japiks).

A.D.M.
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A. Doedens, ed., Autoriteit en strijd. Elf bijdragen tot de geschiedenis van collectief ver
zet in de Nederlanden, met name in de eerste helft van de negentiende eeuw (Amsterdam:
VU Boekhandel-Uitgeverij, 1981,305 blz., /22,50, ISBN 9062564216). Deze publikatie
is voortgekomen uit de activiteiten van een werkgroep studenten in de geschiedenis aan
het Instituut Vrijc Leergangen van de Vrije Universiteit. Er heeft daarbij onderzoek
plaatsgevonden in verschillende rijksarchieven in de provincies en gemeente-archieven, be
nevens in het Algemeen rijksarchief. Een tiental werkstukken wordt hier gepubliceerd,
waarvan er één betrekking heeft op de sociale onrust in de zuidelijke Nederlanden gedu
rende de jaren 1815-1830 (van de hand van e.F. de Weerd) en één zich qua periode verwij
dert van de overige, dat van L.J. Koole over het verzet van polderwerkers bij de aanleg
van spoor- en kanaalwerken in Walcheren (1867-1873).

Enkele bijdragen zijn aardige case-studies geworden, zoals die van J.8. Weitkamp over
sociaal protest in het Overijsselse Hardenberg anno 1829, waarbij de gebeurtenissen zoveel
mogelijk in het kader van de sociaal-economische structuur worden geplaatst. In dezelfde
streek speelt het stuk van M. van de Riet over stakingen onder de veenarbeiders aan de
Dedemsvaart in 1836, 1840 en 1846. Ook de bijdrage van H. Klaassen en G.J. van Pelt
over 'eene zamenrotting van vissersvolk' te Vlaardingen in 1845, het jaar van de aardap
pelziekte, is lezenswaard en goed gedocumenteerd. In dezelfde contreien brengt ons het
stuk van H. Vermeulen over de afgescheidenen te Rotterdam in 1836-1837, eigenlijk het
enige waarin religieuze onrust centraal staat, en dat van R.e. van Gink over acties van
polderwerkers bij de drooglegging van de Zuidplas en Haarlemmermeer in 1840. Had de
reeds genoemde bijdrage van Koole betrekking op het gewest Zeeland en nam daarin de
Belgenhaat een zekere plaats in ('Zie, daar ga ik al de Belgen mee doodslaan' luidt de ti
tel), Zeeuws-Vlaanderen in de tijd van de Belgische opstand van 1830-1831 is het thema
van het stuk van K. Glerum en M. Kippers. Ook hier wordt getracht de gebeurtenissen
van deze roerige jaren te plaatsen tegen de achtergrond van de sociaal-politieke constella
tie in de beide districten van dit aan de zuidelijke Nederlanden palende gebiedsdeel. De
verdiensten van een aantal hier verzamelde opstellen zijn dus wel duidelijk en ongetwijfeld
geldt dat wat deze studenten van de lerarenopleiding der Vrije Leergangen 'nog missen aan
geacheveerdheid in hun vakbeoefening' (7) gecompenseerd wordt door hun toewijding. De
redacteur heeft aan de bundel een bijdrage van eigen hand toegevoegd, die behalve een
lijst van gevallen van sociale onrust/sociaal protest over de periode 1813-1848 (186 vlg.),
citaten uit een groot aantal bronnen brengt, maar op het punt van beschouwende samen
vatting der gepresenteerde studiën niet erg bevredigt door gebrek aan bondigheid. Voor
Noord-Holland vindt men een lijst van onrustige bewegingen over dit tijdvak aan het slot
van de bijdrage van T. Tromp (92 vlg.). Een illustratiekatern, verzorgd door R.N.H.
Boerma, brengt een keuze van volks- en kinderprenten.

A.F.M.

8. Voets, Bewaar het toevertrouwde pand. Het verhaal van het bisdom Haarlem (Hilver
sum: Gooi en Sticht, 1981,427 blz. +ill.,f45,-, ISBN 90 304 0212 I). Het bisdom Haar
lem heeft in de Nederlandse kerkprovincie regelmatig aan het voortouw gezeten, de ene
keer om vooruitgang en verandering te remmen, de andere keer om hieraan juist ruim
baan te geven. Aan het begin van deze eeuw bijvoorbeeld woedde de jacht van de integra
listen op de modernisten er het hevigst. Na 1945 verdween starre behoudendheid er geheel;
zo verzette Haarlem zich tegen het geruchtmakende mandement van 1954 en liep het voor
op bij de modernisering van de pastoraal, die kort daarna op gang kwam. Met belangstel
ling grijpt men dan ook naar de bij Gooi en Sticht in 1981 verschenen studie van pastoor
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B. Voets, waarin in vierhonderd dichtbedrukte pagina's de geschiedenis van het bisdom
verhaald wordt. Als titel gaf Voets zijn boek het in 1853 gekozen devies Bewaar het toever
trouwde pand mee.
Op basis van uitvoerig onderzoek in het bisschoppelijk archief haalt de auteur heel wat

zaken overhoop. Hij is niet blijven steken in een louter institutionele geschiedenis van en
kel de leiding van het bisdom. Ook kwesties als geloofsbeleving, godsdienstonderwijs, ker
kenbouw, priesteropleiding, huwelijksmoraal en dergelijke, komen aan bod en dat goed
gedoseerd over de lange periode. Het boek heeft een chronologisch-thematische opzet en
daarmee is de zwakke zijde ervan aangegeven. Voets deelt de bijna 150 jaar, die hij had
te beschrijven, in in korte periodes en in iedere periode behandelt hij de kwesties die toen
de aandacht hadden. Het nadeel van deze methode is dat lange-termijnontwikkelingen niet
zichtbaar worden gemaakt. Het boek lijkt dan ook op een mozaïek, waarin wel een hele
boel kleine steentjes zijn verwerkt, maar waarvan de kleurencombinatie niet fraai oogt.
Voets heeft meer studies over het bisdom Haarlem op zijn naam staan en ondanks dat hij
zelf decennia lang er actief is geweest, heeft hij met zijn publikaties bewezen dat emotione
le binding met het object van onderzoek geen nadelige invloed hoeft te hebben op de kriti
sche zin van de onderzoeker. Daarvan getuigt ook dit boek weer. Alleen daar waar hij over
de bisschoppen schrijft, laat hij zich soms toch meeslepen door een teveel aan reverentie.
Zo roemt hij bisschop Callier als kerkenbouwer. Aan het begin van deze eeuw werden er
talloze kerken gebouwd, zonder veel beleid, dus lukraak. 'Het heeft uiteindelijk geleid tot
een financiële catastrofe', schrijft Voets op bladzijde 213 'maar dat neemt niet weg dat
het bisdom dankbaar kon zijn voor wat er onder Callier tot stand is gekomen'.

Bepaald merkwaardig is dat Voets voor de laatste hoofdstukken over de recente jaren
1960 en 1970 de archieven links heeft laten liggen. 'Omdat hier gesproken wordt over men
sen die nog in het volle leven staan, was het minder gewenst', vond hij, 'om archieven te
raadplegen omdat deze misschien iets konden openbaren wat beter verborgen kon blijven'
(414). Hier werd de professionele historicus in Voets slachtoffer van de - overigens begrij
pelijke, maar daarom niet minder te betreuren - zucht om tijdgenoten niet te onderwerpen
aan het 'objectieve' oordeel, waarop zij recht hebben, ook al is dat oordeel hard.

J.B.

G.H. Ligterink, De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders
Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850 (Zutphen: Walburg Pers, 1981, 111 blz.,
f22,50, ISBN 90 6011048 X). Voor een breed publiek vertelt de amateur-historicus Ligte
rink het verhaal van de emigratie uit de grensstreken. In verbrokkelde hoofdstukjes schetst
hij op basis van de bestaande literatuur - zonder er al te veel naar te verwijzen - de achter
gronden, het verloop, de reacties en een aantal curiosa. Aardig weet hij de rol van de thuis
weverij aan beide zijden van de grens te treffen, alsook het verzet tegen en de ontduiking
van accijnzen en in- en uitvoerrechten. Afgezien van enkele personalia en enige gegevens
te hooi en te gras uit kerkeraadsnotulen en notariële archieven geplukt brengt het boek
echter weinig nieuws. Het is eerder 'slecht nieuws' want een gemiste kans om door regio
naaI onderzoek meer kennis te vergaren over emigratiernotieven, het ontstaan van specifie
ke emigratiehaarden en netwerken. Een journalistieke parafrase van andermans werk,
bronnen die merendeels reeds elders gepubliceerd zijn en reeds herhaaldelijk uitgesponnen
bijzonderheden over een scheepsramp onder het hoofdje 'holocaust' verdienen nauwelijks
publikatie in de vorm van een boek, temeer als er door de losse aanpak onjuistheden gede
biteerd worden, bijvoorbeeld over H.P. Scholte (52, 57) en het Afgescheiden aandeel in
de landverhuizing (86). Dat de aardige bundel verhalen van James C. Schaap, waaraan

659



KRONIEK

een illustratie is ontleend, in de literatuurlijst 'Sign of a Provincial' in plaats van 'Sign
of a Promise' heet, is maar een kleinigheid. Kortom, jammer genoeg een zwak boekje met
stof hoogstens genoeg voor een tijdschriftartikel over een onderwerp dat beter verdient.

P.R.D.S.

De publikatie van Michel Poulain en Michel Goulon, 'L'immigration f1amande en Wallo
nie; évaluation à I'aide d'un indicateur anthroponymische', Belgisch tijdschrift voor
nieuwste geschiedenis, XII (1981) i-ii, is verschenen in een themanummer van dit tijd
schrift getiteld 'Historische demografie: bronnen en onderzoek'. De voor de hand liggen
de methode om deze immigratiebewegingen in de negentiende eeuw op te sporen, zou een
systematisch napluizen zijn van de bevolkingsregisters. Maar dit is een onmogelijke taak
daar men van 1846 tot nu rekening moet houden met meer dan duizend Waalse gemeen
ten. Zelfs steekproeven zouden de krachten van de onderzoekers te boven gaan. De au
teurs stellen hier voor het probleem te benaderen via een anthroponymische methode,
waarbij de groep van familienamen met het Nederlandse voorvoegsel van - de rol speelt
van 'migratieaanduider' . Statistisch gezien is de keuze van dit voorvoegsel uitstekend om
dat er rond de 100.000 dergelijke gevallen in Wallonië voorkomen en slechts een zeer mi
niem aantal zijn wortels heeft in Wallonië en Noord-Nederland. De interpretatie van de
auteurs is gebaseerd op twee aspecten: de herkomst van de immigranten en hun structuur
volgens leeftijd en de ontwikkeling van de socio-economische conjunctuur. De ruimtelijke
spreiding van de personen met van-prefix toont twee zaken aan: de negatieve invloed van
de afstand op het migratiegedrag van de enkelingen plus de aantrekkingskracht van de
mijngemeenten en de geïndustrialiseerde plaatsen enerzijds en van de landelijke gemeenten
van Condroz anderzijds. Chronologisch gezien vallen er immigratiepieken te noteren na
de, voor Vlaanderen, noodlottige jaren 1846-1848, en in de jaren tachtig toen de Belgische
landbouwmarkt open kwam voor overzeese aanvoer. Dit is een lovenswaardige poging om
één van de opvallende elementen van het Waalse industrialiseringsproces te analyseren. De
gevolgde methode is een mooi voorbeeld van de vindingrijkheid die demografen soms aan
de dag moeten leggen. Migraties blijven voor problemen zorgen in het demografisch on
derzoek. H. Damas bewijst in haar methodologische bijdrage in dit themanummer 'Les
mouvements migratoires: définition, interprétation, perspective de recherche' dat een
nauwkeurig en volledig historisch onderzoek van het fenomeen wegens de complexe aard
en de gebrekkige informatie vrijwel is uitgesloten.

J.P.E.

De socioloog H. Franke analyseert in het Amsterdams sociologisch tijdschrift, VIII
(1981-1982) 199-253 de toenemende afkeer van de 'gezeten burgerij' in Nederland gedu
rende de eerste helft van de negentiende eeuw tegen openbare schavotstraffen: 'Over be
schaving en de afschaffing van het schavot'. Dat proces culmineerde in 1854 in de afschaf
fing van de brandmerking en in 1870 van de doodstraf (welke tot op heden nog slechts
in het militaire strafrecht wordt gehandhaafd). De auteur acht de verklaringstheorieën van
Rusche en Kirchheimer en van Foucault niet wel toepasbaar op de Nederlandse situatie.
Niet een economisch belang of een nieuwe strategie van macht verklaart de toenemende
toepassing van de gevangenisstraf. Evenmin doet een zogenaamde 'humaniseringstendens'
dat, in de ogen van de auteur. Franke benadert het proces liever in termen van de bescha
vingstheorie van Norbert Elias: overgang van Fremdzwang naar Selbstzwang en de verho
ging van de pijnlijkheidsgrens voor wrede spektakels. Deze optiek is sympathiek. Er blij
ven echter wel wat onduidelijkheden, met name ten aanzien van het bestaan van strijden-
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de, liberale en conservatieve, concepties binnen die gegoede of gezeten burgerij; De auteur
hecht, denk ik, ook te weinig realiteitswaarde aan de humaniseringstendens, die hij ten
onrechte verwart met het eventuele mededogen dat een individuele hervormingsgezinde
voor misdadigers kan opbrengen. Zijn anti-disciplineringsemotie speelt de schrijver hier
parten. Bovendien onderschat hij de traditionele waarde van het zogenaamde conservatie
ve standpunt, dat aan de doodstraf preventieve werking toekende - een standpunt dat in
het laatste kwart van de achttiende eeuw scherpzinnig werd verdedigd door de Leidse
hoogleraar Van der Keessel in zijn Praelectiones ad jus criminale (ed. 1969-1981).

A.H.H.

J .A. Zevenbergen, De Surinaamse huwelijkswetgeving in historisch en maatschappelijk
perspectiej(Dissertatie Leiden; Deventer: Kluwer, 1980, viii + 197 blz., j40,-, ISBN 90
268 1205 1). De jurist Zevenbergen heeft, de suggestie van de titel van dit boekje ten spijt,
noch een rechtshistorische noch een sociologische studie ondernomen. Een zeer beknopte
inleiding geeft een schets van de huwelijkswetgeving in Suriname vóór 1869. Krachtens het
zogenaamde concordantiebeginsel gold, ook in die kolonie, het Nederlandse recht. Hoe
wel de recente publikatie van de Surinaamse delen van het West-Indisch plakaatboek daar
toe gelegenheid bood, begeeft de auteur zich eigenlijk niet in de Surinaams-Nederlandse
rechtsgeschiedenis voor 1800.

In de eerste drie hoofdstukken (1-46) doet de auteur - eveneens in kort bestek - de ge
schiedenis uit de doeken van de politieke beslissing om in Suriname - anders dan in Neder
lands Oost-Indië - het Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1838 van toepassing te verkla
ren. Deze beslissing om het oude concordantiebeginsel in de West te volgen viel tijdens
de tienjarige overgangsperiode na de emancipatie der negerslaven (1863). Tevens besteedt
de auteur aandacht aan de politieke discussies - alles in Nederland - rond de totstandko
ming van een regeringsreglement voor Suriname (1865) waaruit zou blijken dat men, stil
z.wijgend, voor Suriname geen wetgeving nodig achtte die een 'spiegel' is van de maat
schappij (Wichers in 1848 in Oost-Indië) - of, anders gezegd: waaruit blijkt dat rellering
en parlement de Surinaamse samenleving toen niet als cultureel gevarieerd zagen. Negers
en Indianen behoorden immers tot de natuurvolken. De voormalige slaven kende men nog
geen eigen culturele 'identiteit' toe - en daarin stond de Nederlandse regering toen niet
alleen. Of men die visie mettertijd wel had moeten veranderen, valt natuurlijk niet te zeg
gen. Er zijn staten aan te wijzen waar een grote mate van acculturatie heeft plaatsgevon
den. In Suriname echter betekende de (uitgelokte) immigratie van Aziaten, vooral Javanen
en Hindoestanen, een breuk. In de jaren twintig kwam daarop een discussie op gang tus
sen voor- en tegenstanders van pluriformiteit in het (wetten)recht. De adatdeskundige
prof. C. van Vollenhoven sprak zich toen publiekelijk uit voor rechtsdifferentiatie. Het
was echter pas de Surinaamse gouverneur Kielstra (sinds 1933) aan wie het - onder bizarre
omstandigheden - gelukte een partiële rechtsdifferentiatie wettelijk te doen vastleggen
(47-81). In 1938 verwierpen de Surinaamse Staten tot twee maal toe Kielstra's ontwerpen
voor een speciale huwelijkswetgeving voor Mohammedanen en Hindoestanen. Het lukte
Kielstra slechts 'zijn' ontwerpen ingevoerd te krijgen na de Duitse bezetting en dan nog
bij algemene maatregel van bestuur. Per 1 januari 1941 traden ze, met fiat van minister
Welter , in werking (teksten in bijlagen B en C).
Zevenbergen is nogal gecharmeerd van Kielstra's prestatie: zijn wetgeving is nog steeds

van kracht. Toch is er, dunkt me, wel wat op aan te merken. Ten eerste is de invoering
wel op zeer koloniaal-dictatoriale manier geschied. En ten tweede is ook de inhoud van
die wetten op westers-paternalistische leest geschoeid. Kielstra, een geestverwant van Co-
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lijn, moest bijvoorbeeld niets hebben van polygamie (60, 73) of van allerlei, in zijn ogen
onwaardige, Hindoestaanse huwelijksgebruiken (59). De auteur komt tot de eigenaardige
conclusie dat de statistiek Kielstra gelijk heeft gegeven: Hindoestanen en Moslims zijn de
'Kielstra-wetgeving' gaan volgen en hebben de regeling van het Burgerlijk Wetboek aan
de blanken overgelaten (82-83). Toch is de auteur niet tevreden met deze nog te westerse
regeling. Hoewel in de jaren zeventig een herziening van het huwelijksrecht (minister Ad
hin) niet door de Surinaamse Staten is gekomen, breekt Zevenbergen een lans voor een
nieuwe huwelijkswetgeving die a. nog meer gedifferentieerd is naar etnische groeperingen,
en die b. eindelijk in de wet het zogenaamde Surinaamse huwelijk ('concubinaat') erkent
(hoofdstukken 7 en 8). Het is typisch juridische toekomstmuziek waarop wij hier niet be
hoeven in te gaan. Ik constateer slechts dat ook hier - als bij zovele zogenaamde volks
rechtstudies - een ander spanningsveld wordt opgeroepen, namelijk tussen principes van
billijkheid, maatschappelijke wenselijkheid (ten aanzien van de positie van vrouwen, van
echte en onechte kinderen), en behoefte aan sociale en culturele integratie - die zeker in
een samenleving van een paar honderdduizend zielen verspreid over een grote oppervlakte
misschien geen luxe is.

A.H.H.

Een goed geslaagde poging om met behuip van afbeeldingen ontwikkelingen in de positie
van de vrouw te belichten is Vrouwenarbeid in Nederland, 1870-1940 (Rijswijk: Elmar,
1981,154 blz., f29,90, ISBN 90 6120 2817), 'geschreven' door Marjolein Morée en Mar
jan Schwegman, terwijl Saskia Groenewegen de eindredaktie op zich nam. Het tekstge
deelte, dat ongeveer de helft van de ruimte in beslag neemt, is een synthese van bestaande
literatuur, recentelijk gemaakte interviews en materiaal afkomstig uit de rond de eeuwwis
seling gehouden staatsenquêtes. Het accent ligt op 'de veranderingen en vaste patronen
in de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen' (7). Achtereenvolgens worden beschre
ven de landarbeid, het werk in de venen, in de visserij en de straathandel, de huishoudelij
ke arbeid, de thuiswerksters, de fabrieks- en atelierarbeid en de nette vrouwenberoepen,
zoals onderwijzeres, verpleegster, apothekersassistente, kantoorpersoneel, winkelmeisje
en telefoniste. Daar waar de beeldvorming fragmentarisch is, komt dit meestal voort uit
lacunes in het onderzoek tot nu toe. De schrijfsters weerstonden de verleiding om lacunes
op te vullen met tendentieuze veronderstellingen. De waarde van het boek wordt zeer ver
groot door de enorme hoeveelheid tot nu toe veelal onbekende foto's, die niet alleen il
lustraties zijn bij de tekst, maar het verhaal mee dragen. Het boek bevat een nuttige litera
tuurlijst, maar is in zijn verwijzing naar gehanteerde bronnen aan de summiere kant. Ho
pelijk vinden de samenstelsters de inspiratie - en een uitgever - om nog eens een meer uit
gewerkte versie te maken, wanneer een nog groter aantal deelstudies op dit veelbeploegde
terrein is voltooid. Als eerste synthese is het werk nu een aanwinst.

H.l.W.

Werken rondom het IJ. VakbondsstrijdJn vijf Amsterdamse bedrijfstakken, 1870-1940
(Amsterdam: Socialistische Uitgeverij Amsterdam, 1981,216 blz., f26,90, ISBN 90 6222
0789). De 'Werkgroep Amsterdamse arbeidersbeweging' bundelde voor de SUA een aan
tal artikelen en voorzag ze van twee inleidingen: één voor de periode 1870-1914 en één
voor de periode 1914-1940. De gekozen periodisering berust, zoals op bladzijde 7 ook
wordt vermeld, op een vooronderstelling, zonder dat in de afzonderlijke opstellen enige
bewijsvoering wordt geleverd voor de afwezigheid van een breuk rond 1930. Na een schets
van zeven" bladzijden over de sociaal-economische ontwikkeling van Amsterdam in de ja-

662



KRONIEK

ren 1870-1914 opent de bundel met 'Kerend tij. Het ontstaan van klassebewustzijn op de
oostelijke eilanden' van .Jaap Haag (21-56). Het behandelt de economische en sociale ont
wikkelingen op Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Haag volgt nauwkeurig de ont
wikkeling van het gebied van bolwerk der traditioneel-orangistische 'Bijltjes' tot recrute
ringsgebied van links van SDAP en NVV staande organisaties. 'Een steekje verder. Het
korte leven van de Naaistersbond' van de hand van Saskia Maters (57-80) gaat in op de
opkomst en neergang van de eerste vrouwenvakbond (1898-1901). Ze plaatst de ontwikke
ling kundig in het licht van de bedrijfstak zelf, van het opkomende feminisme en van de
verdeelde arbeidersbeweging.

De bijdragen over het Interbellum worden ingeleid door 'Ondernemen en overleven. Een
stad in bedrijf tussen de oorlogen' van Florian Diepenbroek (81-96). Terwijl de overige
scribenten hun sympathie voor de arbeidersbeweging zeker niet verhullen, leidt dit bij Die
penbroek tot een hinderlijke éénzijdigheid, verpakt in aggressief proza: 'En voor de Van
Eeghen's, de Heldrings, de Mezen, Hopen en Labouchères goed door hadden wat er aan
de hand was, sodemieterden in navolging van Wall Street hun geldimperiumpjes tegen de
veiling' (85). Janneke Hoogenkamp schreef 'De strijd tegen de nachtarbeid in het bakkers
bedrijf, 1919-1925' (97-114). Hierin wordt goed gedocumenteerd weergegeven hoe na de
aanname van de arbeidswet van 1919 patroons en gezellen in Amsterdam op confIicteren
de wijze de wet al dan niet tot gelding wilden brengen. De these van het afwezig zijn van
een breuk rond 1930 wordt voor het bouwbedrijf zorgvuldig gelogenstraft in 'Het ant
woord is aan uzelf. De uitsluiting in het Amsterdamse bouwvak in' 1931' van Daan van
Hille (115-142). Qua bewoordingen zeer partijdig maar voor wat betreft de gepresenteerde
gegevens beslist niet eenzijdig is 'Een drama in drie bedrijven. Arbeid en kapitaal in de
Amsterdamse groot-metaal' van Vladimir Mars en Marius van Melle (142-194). Zij onder
zochten ondernemers en arbeiders, betrokken bij de Goedkoop-bedrijven Nederlandse
Scheepsbouw-Maatschappij en de Kromhout-Motoren-fabriek, en voorts Werkspoor. De
Amsterdamse naaisters komen we weer tegen in 'Verzetjes en verzet, Leven en werken van
de Amsterdamse ateliermeisjes in de jaren dertig' van Peter Paul de Baar. Het geeft een
aardige, niet al te diepgravende typering.
Aan het boek als geheel is het ontbreken van een redacteur die teksten bijvijlt en harmo

niseert, in ernstige mate te merken, terwijl ook de typografische verzorging onvolmaakt
is. Een aanzet tot een bijdrage aan de sociaal-economische geschiedschrijving van Amster
dam is het boek wel.

H.J.W.

Ludo Eijkelkamp, De geweldsdiscussie in de periode 1875-1925 en de bijzondere positie
daarin van Henriëtte Roland Holst (Studiecentrum voor vredesvraagstukken, Cahier
XVIII, jaargang VI, nummer I; Nijmegen, 1980,208 blz.). In deze 'aanzet tot een histori
sche polemologie van de arbeidersbeweging in Nederland' deelt de schrijver aan het einde
van zijn voorwoord mee: 'Het werkelijke onderzoek naar de geschiedenis van de vredesbe
weging moet eigenlijk nog beginnen'. Na lezing van de lijvige brochure en vergelijking met
G . .Jochheim, Antimilitaristische Aktionstheorie... van 1977 ligt de conclusie voor de hand
dat met het laatstverschenen werk veel minder een aanzet is gegeven dan in Jochheims
baanbrekende studie al gebeurde. Het eerste hoofdstuk over de politieke, sociale en econo
mische ontwikkelingen in Nederland in de periode 1870-1925 biedt niets nieuws. Het twee
de, over antimilitarisme en het geweldsvraagstuk in dezelfde periode is iets uitvoeriger
over de SDAP dan .Jochheim en relateert de positie van Henriëtte Roland Holst wat expli
cieter aan haar plaats binnen sociaal-democratie en communisme. Evenals in het laatste
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hoofdstuk, een geschematiseerde biografie tot 1930 wreekt zich de nergens gemotiveerde
en niet te motiveren cesuur in het Interbellum. Voor de vredesbeweging is 1940 een veel
voor de hand liggender breekpunt, terwijl voor Henriëtte Roland Holst's opvattingen over
geweld de bestudering van haar betrokkenheid bij de Vonk in, en de Vlam na de tweede
wereldoorlog moeilijk gemist kan worden. Temeer geldt dit, daar de auteur zijn werk
dienstbaar wil laten zijn aan de vredesbeweging en de arbeidersbeweging van nu. Maar
ook de minder geïnvolveeröe historicus mag hopen, dat de auteur zich nog eens zet aan
een voldragen analyse van de gehele ontwikkelingsgang van Henriëtte Roland Holst.

H.l.W.

W.H. Meijer, Terugblik. Herinneringen van een sociaal-democraat, Mies Campfens, ed.
(Amsterdam: Van Gennep, 1981,356 blz., /32,50, ISBN 90 6012 311 5). Het betreft hier
de nagelaten memoires van Willem Hendrik Meijer (1877-1951), die door de zorgen van
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in de reeks De Nederlandse arbei
dersbeweging als nummer 7 zijn verschenen. Zij zijn geschreven door een figuur uit het
middenkader van de vroegere SDAP. Afkomstig uit de marinebeweging rond de eeuwwis
seling, heeft hij later carrière gemaakt bij de Centrale arbeiders verzekerings- en deposito
bank. Hoewel hij niet tot het voorste plan van de partij en de met haar verbonden vakbe
weging is doorgedrongen, vertegenwoordigt hij ongetwijfeld een bepaald type functionaris
van betekenis. Bovendien heeft hij de vaardigheid ontwikkeld om de pen te hanteren als
journalist en anderszins, waardoor ook deze memoires een goed samengesteld en vaak on
derhoudend verhaal zijn geworden.

Een zeer groot deel van deze herinneringen wordt in beslag genomen door de schets van
de barre omstandigheden waaronder de schrijver opgroeide in een ontwricht gezin en ver
volgens als veertienjarige dienst nam bij de marine. Van de opleiding en het leven als ma
troos, speciaal in de tropen in het toenmalige Nederlands-Indië, wordt een zeer aanschou
welijk beeld gegeven, waarbij de erbarmelijke arbeids-, hygiënische en gezagsverhoudin
gen alle reliëf krijgen. Meijer maakte nog de tijd van de oude zeilschepen mee, die pas
gaandeweg door moderner vaartuigen werden vervangen. In het sociale vlak was de situa
tie ten aanzien van het lot en de rechtspositie der bemanningsleden evenzeer volkomen ou
derwets. De in 1897 gestichte Matrozenbond zou er veel toe bijdragen om hierin verbete
ring te brengen en in de acties aan boord speelde Meijer aldra een belangrijke rol, mede
door zijn activiteit als berichtgever in de pers. Tenslotte werd hij in 1902 wegens herhaald
'wangedrag' vervroegd ontslagen. Gedurende de daarop volgende jaren was hij werkzaam
als redacteur van het orgaan van de Matrozenbond, Het Anker geheten, in een periode
dat deze organisatie in felIe strijd was verwikkeld met de minister van marine (Ellis) uit
het kabinet-Kuyper. Er werd zelfs een poging van departementale zijde gedaan via Meijers
stiefvader om hem om te kopen door het aanbod van een goede overheidsbetrekking! Me
destrijders in de bond waren A.G.A. Verstegen en A.W. Michels, die later respectievelijk
burgemeester van Koog aan de Zaan en gedeputeerde van Noord-HolIand zouden worden.
Meijer vond als gezegd een werkterrein bij de in 1904 gestichte Centrale, eerst als agent,
vervolgens als inspecteur, later opklimmend tot directeur van de bij kantoren te Rotterdam
en Amsterdam. Organisatorische en administratieve begaafdheden bezat hij zeker in rui
me mate, terwijl zijn persoonlijkheid geleidelijk tot een zekere harmonische ontplooïng
zou komen.
Het was een lange weg omhoog uit de ellende temidden waarvan hij was opgegroeid.

Over de Rotterdammers onder wie hij in de jaren 1914-1920 heeft gewerkt, schrijft hij:
'Sober in hun wijze van leven, geestelijk weinig gecompliceerd, wel wat ruwen rauw in
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de omgang, zijn het toch prettige mensen om mee om te gaan; een mentaliteit, waarin ik
veel van het eigen wezen terugvond .. .' (230). Een kans om in de Rotterdamse arbeidersbe
weging een belangrijke functie te vervullen onder H. Spiekman had hij ziCh echter in 1906
zien ontgaan. Wel nam hij aan het partijleven in een afdeling daar (en eerder ook in de
hoofdstad) actief deel en werd hij ook bestuurder van de algemene bond van handels- en
kantoorbedienden. Tijdens zijn Amsterdamse directeursperiode van 1920-1940 woonde
hij te Hilversum en speelde daar als lid van de gemeenteraad een zekere rol in de plaatselij
ke politiek. De uitgave van het boek is door Mies Campfens voorzien van een zeer gede
tailleerde annotatie (283-331), waarvoor veel bronnenonderzoek heeft plaatsgevonden.

A.F.M.

C. Boschma, e.a., Catalogus Leeuwarden 1881 (Leeuwarden: Fries Museum, 1981, 85
blz. + BI.) is een tentoonstellingscatalogus die is uitgekomen ter gelegenheid van het
honderd-jarig bestaan van het Fries Museum. In een tiental hoofdstukjes is een sfeerteke
ning van het Leeuwarden van honderd jaar geleden gegeven. Er is onder meer aandacht
besteed aan de woningbouw, de opkomende arbeidersbeweging, fabrieken, de mid
denstand, infrastructurele voorzieningen, armenzorg,· onderwijs, cultuur, sport en ver
maak. Op de linkerpagina's zijn prachtige foto's en relevante archivalia weergegeven ter
wijl rechts de tekst is afgedrukt. Om de één of andere reden, die niet wordt vermeld, heeft
men gekozen voor een weergave via de lotgevallen van het fictieve gezin van een' Jan Mo
daal uit 1881'. Ofschoon het eigenlijk erg goed gedaan is, spreekt een dergelijke privatise
ring van de geschiedenis mij niet zo aan. Dat hier personen ten tonele worden gevoerd van
wie het leven barstensvol zit met evenementen stoort me nog het minst. Dat zijn we in onze
strip- en televisiecultuur wel gewend. Het grote nadeel van een dergelijke aanpak vind ik,
dat ontwikkelingen en structuurveranderingen teruggebracht moeten worden tot schijn
baar toevallige gebeurtenissen in individuele levens. Alle lijnen en patronen die door histo
rici geconstrueerd zijn verdwijnen daarmee en we zijn weer even ver als honderd jaar
geleden.

P.K.

G. Castermans, D. Keymolen en M. Smet, De geschiedenis GEWELD aangedaan. De
strijd voor het vrouwenstemrecht 1886-1948 (Antwerpen-Amsterdam: Uitgeverij de Ne
derlandsche Boekhandel, 1981, 108 blz., BFI95,-, ISBN 90 289 8629 0). De ondertitel
van dit werk, 'een realisatie van de CVP (de Belgische Christelijke Volks-Partij), werk
groep Vrouwen maatschappij in de reeks 'IPOVO cahiers', Instituut voor politieke vor
ming, Brussel', behoeft enige verklaring. Het vetgedrukte, verontwaardigde GEWELD
slaat niet op de gevoerde strijd, maar op het naar het oordeel van de schrijfsters te lang
uitgebleven resultaat van die strijd. 'Maar dan dachten we aan de strijd, die het gekost
had en hoe we tegen de normale gang van de geschiedenis moesten en moeten opboksen
om haar lijn in een feministische te veranderen' (7). Na de trompetstoten van verbaal
christelijk-feministisch radicalisme vallen de twee historische hoofdstukken van het boek
op door een rustige, zakelijke behandeling van de materie. D. Keymolen behandelt in haar
bijdrage 'Eind 1ge eeuw tot 1914: de eerste schreden op de lange weg naar politieke mon
digheid' zowel de opkomende mentaliteitsveranderingen als de vrouwenbewegingen en de
parlementaire ontwikkelingen op het gebied van het vrouwenstemrecht. G. Castermans
schildert in '1918-1948: de moeizame weg naar het vrouwenstemrecht' vooral de parle
mentaire ontwikkelingen. Tezamen geven de twee opstellen een goed beeld van de wijze
waarop het vrouwenstemrecht gemangeld werd door de partijpolitieke belangen, zelfs
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daar waar de uitgangspunten van de diverse partijen hoop op een ander resultaat wettig
den. Het laatste opstel 'Vrouwen politiek: de schaduwen uit het verleden' is van de hand
van de leidsvrouw van het CVP-feminisme en parlementslid M. Smet en behandelt de con
temporaine problematiek van vrouwen in de politiek in België. Spijtig in dit aardig geïl
lustreerde werk is het ontbreken van een deugdelijke annotatie.

H.l.W.

T. van der Meer, S. van Schuppen, S. Veen, De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikke
ling van de Nederlandse sociaal-democratie 1894-1913 (Amsterdam: Van Gennep, 1981,
224 blz., 138,50, ISBN 90 6012 485 5). De nadruk ligt bij dit werk op het kiesrecht
vraagstuk en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de SOAP in de jaren tot het
uitbreken van de eerste wereldoorlog. Deze publikatie in de reeks 'De Nederlandse arbei
dersbeweging' van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (nummer 8) kan
dus niet gelden als geschiedschrijving van deze partij over de gehele linie, al belicht zij wel
zeer belangrijke aspecten. W.H. Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed blijft voorlopig
als partijgeschiedenis nog wel overeind, al ontbreken er analyses in volgens deze schrijvers
(9). Van der Meer c.s. hebben met name aandacht willen besteden aan de relaties van de
sociaal-democratische partij met de vakbeweging. In een zestal hoofdstukken wordt een
overzichtelijk verhaal gepresenteerd van de etappes in de kiesrechtstrijd, culminerende in
de gebeurtenissen van de jaren 1910-1912 met massale petitionnementsactie en rode dins
dagen te Den Haag. De partijleiding worstelde zelf met het probleem van de aan te wenden
actiemiddelen, zoals de op de bladzijden 115, 145 en volgende weergegeven overwegingen
van Troelstra tonen. Het jonge NVV, dat in 1906 optrad, oefende veelal een remmende
werking uit in deze kwestie, naar duidelijk blijkt. Voorzitter Henri Polak sprak zich echter
in 1908 op een Haagse kiesrechtdemonstratie toch uit voor 'staken voor het kiesrecht'
(115). Een belangrijke zaak die mede aangesneden wordt, is de positie van de toenmalige
Amsterdamse bestuurdersbond (92 vlg.). De relaties van de op elkaar botsende stromingen
en tendenties in partij en vakbeweging rond het scheuringsjaar 1909, juist aan de voor
avond van 'het hoogtepunt van de kiesrechtstrijd' , zijn zeker nog geen open boek. De on
derhavige publikatie wekt eens te meer de belangstelling ervoor op.

A.F.M.

F. Peemans, L 'organisation administrative et l'action du ministère du TravaiI, 1895-1940.
L 'enquête heuristique et ses résultats (Miscellanea archivistica, XXIX; Brussel: Algemeen
Rijksarchief, 1981,31 blz.). Op grond van haar ervaringen bij het opstellen van de docto
rale verhandeling over het ministerie van arbeid en sociale voorzorg in de jaren 1895-1940,
heeft de auteur hier ten behoeve van mogelijke navolgers en archivarissen aan de hand van
dit concrete voorbeeld een soort van typologie van de bronnen over de geschiedenis van
de ministeriële departementen in België geleverd. Men is echter onthutst over de grote la
cunes in de bewaarde archieven (nagenoeg niets vóór 1914) en over de onbenulligheid van
vele bewaarde dossiers. Zelfs voor een studie van het personeel van het departement ont
breken soms heel wat gegevens en een mondeling onderzoek bij oud-kabinetsleden en per
soneelsleden blijkt niet bij machte hieraan iets te verhelpen.

R.V.U.

l.F. Heijbroek, CR. Mönnich, De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld (Zutphen:
Terra, 1981,80 blz., 129,50, ISBN 90 6255 095 9). Dit boek wil een visuele indruk geven
van een bedrijf, dat enkele tientallen jaren geleden nog overal voorkwam, maar nu geruis-
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loos is verdwenen, namelijk dat van wagenmaker. In Leiden bestaat nog steeds de rijtuig
en wagenmakerij van J.J.N. de Groot die deze zaak van zijn vader overnam. Vooral door
middel "van foto's van een hoog, haast artistiek gehalte wordt getoond, hoe de werkplaats
van De Groot eruit ziet en hoe een handkar en een wiel worden gemaakt. De tekst komt
op de tweede plaats en heeft alleen betrekking op het bedrijf van De Groot. Zo te zien
is het maken van karren altijd een ambachtelijk georganiseerde bedrijfstak geweest en
werden alleen kort na 1900 enkele bewerkingen gemechaniseerd. Er bestond ook een vere
niging van patroons, opgericht door De Groot sr.

A.C.M.K.

Harry Mulisch, H.J .A. Hofland, Rudolf de Jong, Wouter Gortzak en J .B. Charles, Voor
Anton Constandse. Voordrachten gehouden op 24 september 1979 in theater de Appel te
Scheveningen bij de viering van diens tachtigste verjaardag (Amsterdam: Meulenhoff,
1980,41 blz., f 10,-, ISBN 90290 1393 I). Anton Constandse, voor de tweede wereldoor
log met Arthur Lehning, Albert De Jong en Bart de Ligt de voornaamste publicist van
het Nederlands anarchisme, kreeg in en na de jaren zestig bij nieuwere generaties een zeke
re populariteit als journalist, radio-commentator en historicus. In de nu gedrukte huldi
gingstoespraken gaan Mulisch en De Jong in op de denkbeelden van Constandse en de uit
straling ervan, terwijl Gortzak zijn werk als radio-commentator belicht. De bijdrage van
J .B. Charles handelt over de wijze, waarop het Nederlandse volk het Duitse beschouwt.
Het is een soort vervolg op het opstel van Charles in de bundel Mogen wij nog anti-Duits
zijn? uit 1965. Als geheel bieden de toespraken geen diepgaande analyses of een rijkdom
aan biografisch materiaal, maar ze bevatten wel een aantal aardige observaties over de na
oorlogse Nederlandse cultuur.

H.J.W.

De laatste aflevering van haar studie over' Jacob Israël de Haan in Palestina' (iii) wijdt
Ludy Giebels aan de laatste fase van diens lijdensweg, Studia Rosenthaliana, XV (1981)
ii, 188-233. Het tragische isolement waarin De Haan geraakte en de hetze tegen zijn poli
tieke opvattingen schiepen rond hem het klimaat van een vogelvrije. Niet ten onrechte ty
peert schrijfster hem zo: 'Daarmee had hij wel zijn doel bereikt, maar zich vervolgens
krachteloos gemaakt. Zijn leven lang had hij eigenlijk telkens bij de zich voordoende zaak
één haal kunnen uitdelen om vervolgens buiten spel te worden gewerkt' (210). Het is te
wensen dat deze studie in boekvorm wordt gepubliceerd.

A.H.H.

M. Bots, M. Noordman, Moederschap als balsem. Ervaringen van katholieke vrouwen
met huwelijk, sexualiteit en moederschap in de eerste helft van deze eeuw (Amsterdam:
Socialistiese Uitgeverij Amsterdam, 1981, 155 blz., f 18,-, ISBN 90 6222 076 2). Bots en
Noordman gingen voor hun werk uit van de vraag 'hoe in de jaren 1925-1940 de katholie
ke kerk het leven van vrouwen beïnvloed heeft ... '. Bij deze beperking in chronologisch
opzicht komt een ruimtelijke: de studie is vooral gebaseerd op interviews die in Nijmegen
afgenomen werden. Of deze serie plaatselijke vraaggesprekken een voor Nederland in de

.behandelde periode representatief beeld geeft, blijft open. Een tweede methodische beden-
king levert de omstandigheid op, dat naar gebruikte bronnen en literatuur wel verwezen
wordt, maar naar protocollen van afgenomen vraaggesprekken niet. Er wordt na vaak uit
voerige aanhalingen volstaan met een verwijzing als 'de vrouw, die op negentienjarige leef
tijd ongehuwd zwanger werd'. Zoals menigmaal bij studies die mede op interviews be-
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rusten, blijkt hier de strijdigheid van het verlangen naar de bescherming van de privacy
der geïnterviewden en beroepsmatige hang naar controleerbaarheid van de gehanteerde
bronnen. Voorafgaand aan de thematische verwerking van de interviews geven de
schrijfsters een beeld van de officiële ideologie van de katholieke kerk ten aanzien van de
natuur en de maatschappelijke rol van de vrouw, toegespitst op opvoeding, huwelijk en
moederschap. In de daaropvolgende hoofdstukken worden dezelfde punten door middel
van gerubriceerde citaten en interpreterende teksten van de schrijfsters bezien op hun
doorwerking in het persoonlijke leven van de geïnterviewden. In het laatste hoofdstuk
wordt gepoogd tot een samenhangend oordeel te komen over de invloed van de kerk op
de vrouwen. De schrijfsters laten overtuigend zien hoe, met een beroep op God en de na
tuur, het moederschap als lotsbestemming werd voorgehouden aan katholieke vrouwen,
hoe zij dit verwerkten (of niet), en wat het mechanisme ·van normen- en waardenover
dracht precies inhield. De op zichzelf nog wellevende notie van 'meneer pastoor die komt
vragen waarom het volgende kind uitblijft' wordt zo vervangen door een veel uitgewerkte
re interpretatie. Voorzover het aan de gepresenteerde teksten valt af te lezen, zijn de
schrijfsters/interviewsters er zeker in geslaagd hun eigen geprononceerde opvattingen niet
van doorslaggevende invloed te laten zijn op de geproduceerde antwoorden. Zodoende
hebben we nu de beschikking over een welkome documentatie van een stuk mentaliteitsge
schiedenis. De belangstellenden naar het hanteren van interviews in de onderzoekspraktijk
vinden in het werk een weliswaar niet geheel vlekkeloos resultaat, - alleen de betrokken
vrouwen werden ondervraagd, niet hun omgeving - maar al met al toch een inspirerend
voorbeeld, niet in het minst door de opname van de gebruikte vragenlijsten.

H.l.W.

M. Aerts, e.a., ed., Naar natuurlijk bestel. Vrouwenorganisaties in de jaren dertig
(Amsterdam: SUA, 1980,290 blz., ISBN 9062220614). Deze derde uitgave in de ASVA
SUA scriptiereeks werd verzorgd door de werkgroep vrouwen en fascisme van de afdeling
vrouwenstudies van de Universiteit van Amsterdam. Naar natuurlijk bestel is geen boek,
maar de reproduktie van een getypt verslag van een groepsonderzoek, dat zich aanvanke
lijk richtte op de reactie van vrouwenorganisaties in de jaren dertig op het opkomende,
vrouwvijandige fascisme. Tijdens dat onderzoek verschoof de object-keuze naar de ideo
logie van vrouwenorganisaties in het algemeen. De wederwaardigheden rond deze ver
schuiving nemen dertig bladzijden in beslag. Het eigenlijke werk biedt ondanks de romme
lige vorm die de autrices overigens zelf toegeven, veel boeiend beschrijvend materiaal en
enkele aanzetten tot analyse en synthese. In de presentatie is een veelvuldige kortsluiting
bespeurbaar tussen een sociaal-wetenschappelijk geïnspireerde hang naar abstracte theo
rievorming los van de bronnen en een soms wat erg elementaire descriptieve verwerking
van de bronnen. Na een uitvoerige beschrijving van negen vrouwenorganisaties wordt ge
probeerd de opvattingen over vrouwenarbeid en over fascisme binnen die organisaties te
traceren en te analyseren. De kritische kanttekeningen die al lezend opkomen, vooral ten
aanzien van de representativiteit van de gekozen verenigingen en de beperkte bronnenkeu
ze - verenigingsmateriaal bestemd voor de openbaarheid - maken de schrijfsters tenslotte
zelf ook. Dit versterkt het karakter van de uitgave. Deze biedt meer zicht op een worsteling
met het verleden dan op het object zelf. Toch worden mogelijkheden voor meer voldragen
publikaties in het werk zichtbaar.

H.l.W.

Van november 1931 tot april 1932 vond in Enschede en omgeving een grote staking van
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textielarbeiders plaats. Aanleiding was een conflict bij de firma Jannink en zonen, waar
het aantal getouwen per arbeider, in verband met de malaise in de textiel, werd vergroot.
Toen de werknemers, gesteund door de vakbonden, dit niet namen, kondigden de hecht
georganiseerde fabrikanten een loonsverlaging van 5070 af. Er volgden stakingsacties en de
werkgevers verlaagden de lonen met nog eens 5%. Hierna werd de staking vrijwel alge
meen en kreeg een grimmig karakter. Allerlei bemiddelingspogingen mislukten maar
tenslotte kwam er toch een einde aan omdat de strategieën van de betrokken bonden steeds
meer uiteen gingen lopen. Het verloop van de staking is door G.J.1. Kokhuis duidelijk en
goed gedocumenteerd beschreven in: De Twentse textie/staking van 1931-1932 (Streekdo
cumenten, I; Hengelo: Broekhuis, 77 blz., / 15,-, ISBN 90 70162 911). Hij poneert daar
bij de stelling, dat het om een soort omgekeerde staking ging, geprovoceerd door de on
dernemers, die zo van hun gigantische voorraden konden afkomen terwijl de fabrieken
stillagen zonder dat zij loon hoefden te betalen. Dit klinkt plausibel, temeer omdat het
ook de mening is van geïnterviewde ooggetuigen. Toch zou ik voor ik het helemaal geloof
nog wel iets meer willen weten over de onderlinge verhoudingen en geschilpunten tussen
de betrokken vakbonden. Die zagen toch ook wel wat er gebeurde en konden daarop in
spelen. Daaromtrent moet in hun vakbladen, die ik in de literatuuropgave miste, toch wel
wat te vinden zijn. Deze opmerking neemt echter niet weg, dat het hier gaat om een geluk
kige start van de serie 'Streekdocumenten' .

P.K.

C.A. Tamse, ed., Koningin Wilhelmina (Alphen a.d. Rijn: A.W. Sijthoff, 1981, 302
blz. + i11., /49,50, ISBN 90 21828146). Bij de honderdste geboorte'dag van koningin Wil
helmina vond een bijeenkomst in het paleis Het Loo plaats waarop zeven sprekers het le
ven van de vorstin en haar betekenis voor Nederland herdachten. Bij de bundeling van
deze teksten slaagde Tamse erin niet minder dan in totaal dertig bijdragen bijeen te bren
gen van mensen die bijna allen Wilhelmina in een of andere periode van nabij hadden mee
gemaakt. Zo kan men in deze bundel over haar lezen als hoofd van de hofhouding en
werkgever, als paarden- en parkliefhebber , als vrouw in het sociaal verkeer of bij een
openbaar optreden. Het zijn vrijwel alle typisch persoonlijke herinneringen, sterk anecdo
tisch, meestal van bewondering vervuld en niet altijd van even groot belang. Slechts een
enkele beschouwing raakt aan Wilhelmina's politieke opinies en invloed. Maar ook hier
is het eerder de liefhebber van het detail en de nuance die aan zijn trekken komt. Hij kan
met enige vreugde lezen hoe oud-minister Burger nog altijd - in zijn geval zelfs: ondanks
alles - met positieve waardering over 'zijn' staatshoofd denkt of wat Gelissen zich nog
herinnert uit de tijd van zijn ministerschap van vóór de oorlog. Bepaald concreet en over
zichtelijk zijn de losse gegevens die Puchinger verschaft over 'Koningin Wilhelmina en de
omgang met haar ministers'. Het is niet moeilijk in de vele bijdragen de vorstin terug te
vinden volgens het beeld dat reeds van haar gevormd was: haast altijd doortastend en
steeds overheersend, koppig soms maar toch bij tijden berustend wanneer althans enig be
hoorlijk tegenvuur gegeven werd en, gelukkig, ook mild en met gevoel voor humor op
veelal goede ogenblikken.

l.S.

De rijke documentatie van de tentoonstelling Wilhelmina in Londen, die van 26 oktober
1980 tot 2 februari 1981 in de afdeling Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum te
Amsterdam is gehouden, heeft zijn neerslag gekregen in Gijs van der Ham, Wilhe/mina
in Londen 1940-1945. Documenten van een regering in ballingschap, met een inleiding
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door A. den Doolaard (Haarlem: Gottmer, 1981, 136 blz., /45,-, ISBN 90 257 1447 I).
De thematische opzet van de tentoonsteling, die in het boek wordt gevolgd, presenteert
de lezer een beeld van een vorstin dat ontstijgt aan de adoratie van de Oranjeklanten voor
wie elke smet op het koninklijk blazoen een doorn in het oog is en dat de controversiële
aard van de omgang tussen koningin en kabinet (waaraan het merendeel van dit boek ge
wijd is) afzwakt door ook andere aspecten van haar optreden voor het voetlicht te bren
gen. De inleiding van Den Doolaard draagt eveneens bij tot een geschakeerder beeld van
een vorstin, die zich zowel ontpopte als kraker van ministers en als grote inspirator van
het volk in bezet gebied en in Londen een serieuze poging deed uit haar eigen harnas te
breken. Aangezien in de komende jaren het vervaardigen van een biografie van koningin
Wilhemina met volledige gebruikmaking van alle bestaande documentatie tot de onmoge
lijkheden behoort (zie A.F. Manning, 'Vereisten voor een Wilhelmina-biografie', in C.A.
Tamse, ed., Koningin Wilhelmina (Alphen aid Rijn, 1981), is het een gelukkige omstan
digheid dat de organisatoren van deze tentoonstelling konden putten uit het Koninklijk
Huisarchief en het archief van het Kabinet der koningin. Merkwaardig is het overigens wel
dat bij reprodukties van archivalia afkomstig van deze laatste bron niet zoals bij andere
documenten de herkomst is vermeld.

A.E.K.

Het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie is een nieuwe reeks publikaties gestart onder
de verzameltitel Cahiers over Nederland en de tweede wereldoorlog (uitgegeven door de
Staatsuitgeverij). De bedoeling is, dat in deze cahiers 'een groot en gevarieerd aantal on
derwerpen uit de oorlogs- en bezettingstijd en de daarmee rechtstreeks in verband staande
voor- en nageschiedenis, waarin medewerkers van het instituut zich hebben verdiept' zal
worden behandeld. Dat is een lofwaardig initiatief, omdat in het Rijksinstituut voor oor
logsdocumentatie inderdaad veel kennis voorhanden is, die soms moeilijk toegankelijk is.
Weliswaar wordt een ruimhartig beleid gevoerd inzake de zogenaamde 'Notities voor het
geschiedwerk', maar dat blijven toch interne stukken, waarvan de inhoud in vele gevallen
(wellicht in een aangepaste vorm) een ruimere verspreiding verdient. Ongeveer tien jaar
geleden werd al eens een poging ondernomen om een reeks te starten onder de titel Studies
over Nederland in oorlogstÜd. Deze reeks bracht het echter niet verder dan één deel, ver
moedelijk omdat de opzet (omvangrijke, verscheidene artikelen omvattende en dure bun
dels) commercieel niet haalbaar was. Nu is gekozen voor kleine, relatief goedkope boek
jes. Dat lijkt inderdaad meer kansen op succes te hebben.
De eerste twee deeltjes kunnen als een goede start beschouwd worden. Het eerste betreft

de na-oorlogse zuivering van kunstenaars: N.K.C.A. in 't Veld, De ereraden voor de kunst
en de zuivering van de kunstenaars. Een büdrage tot de geschiedschrüving van de zuive
ring van het vrije beroep (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1981, 120 blz. + ill., f 17,50, ISBN
9012036038). 'Snel en streng recht' was de leus waaronder de totale operatie van bijzon
dere rechtspleging en zuivering werd aangevangen. Het is inmiddels wel bekend, dat daar
van weinig is terecht gekomen. Over de bijzondere rechtspleging weten wij vooral dankzij
Belinfante's, In plaats van bültjesdag het nodige. Over de zuivering daarentegen is nog
nauwelijks serieuze geschiedschrijving voorhanden. [n een nuchter, zakelijk en beknopt
betoog maakt In 't Veld een begin met het opvullen van die lacune. Makkelijk zal dat niet
geweest zijn, want het is een onderwerp dat steeds met vele emoties is omgeven. Bovendien
kenmerkt de bronnensituatie, zoals zo vaak bij de recente geschiedenis, zich enerzijds door
zeer omvangrijke archiefbestanden en gedrukt materiaal, terwijl tegelijkertijd anderzijds
op bepaalde punten toch weer nauwelijk iets te vinden is. Nadat al vóór de bevrijding van
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het gehele land in het bevrijde zuiden maatregelen waren genomen, werd de zuivering der
kunstenaars, onder verantwoordelijkheid van het Militair Gezag en gecoördineerd door
N.A. Donkersloot, kort na 5 mei 1945 door een vijftal (later tot een zestal uitgebreid) ere
raden ter hand genomen. Het werk van deze ereraden, begeleid door incidenten, felle kri
tiek en zonder wettelijke basis, was weinig coherent en zette ook weinig zoden aan de dijk.
Pas in april 1946 verscheen de Wet Zuivering Kunstenaars in het Staatsblad. Daarin werd
naast de ereraden per sector ook voorzien in een Centrale Ereraad, die als beroepsinstantie
zou functioneren. AI spoedig kwam het tot een botsing tussen aparte ereraden en Centrale
Ereraad en de ereraden traden als gevolg daarvan en bloc af. Hoewel er een formele im
passe was, handelde de Centrale Ereraad in de praktijk vervolgens de hele zaak af. De
gang van zaken overziend beschouwt In 't Veld de zuivering van de kunstenaars, conform
de algemeen heersende inzichten, als mislukt. Als één van de diepere oorzaken wijst hij
op het feit, 'dat een waarlijke zuivering van de kunstwereld zich niet verdroeg met de eis
van snelle herleving van het culturele leven in al zijn vormen' (90). Hij voegt daar aan toe
dat dit gold 'in meerdere of mindere mate over alle sectoren van de samenleving'. Een zeer
plausibele stelling, waarvan het wenselijk is dat onderbouwing volgt door meer studies als
die van In 't Veld.

Cahier 2 bevat twee korte studies, beide betrekking hebbend op opvoeding in nationaal
socialistische zin: D. Barnouw, Van NIVO tot Reichsschule. Nationaal-socialistische on
derwijsinstellingen in Nederland en Nederlandse meisjes in Duitse vakantiekampen, zomer
1940 (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1981, 112 blz., /17,50, ISBN 90 12 03667 4). De
nationaal-socialistische bezetter is, ondanks een uitgebreide bemoeienis met het onderwijs,
nooit toegekomen aan een wezenlijke nazificatie van het Nederlandse onderwijs. Naast de
verandering van het bestaande onderwijs was er echter ook de mogelijkheid nieuwe instel
lingen op te richten en op die manier althans een deel van de Nederlandse jeugd (in het
bijzonder dat deel natuurlijk, dat reeds in nationaal-socialistisch milieu verkeerde) zo goed
mogelijk nationaal-socialistisch te scholen. Zo zou tevens een elite gekweekt worden om
in de toekomst leidende functies op zich te nemen. Een 'succes-story' (om in dit verband
maar eens een Engelse term te gebruiken) is het niet geworden. Kwantitatief stelde het alle
maal bijzonder weinig voor. Inhoudelijk is het wel boeiend te zien hoe men zich dat dan
ongeveer voorstelde en hoe daarbij de verschillende stromingen en persoonlijke belangen
soms hevig met elkaar botsten. Barnouw zet een en ander overzichtelijk uiteen, zoals hij
dat ook doet inzake de meisjeskampen. Hier ging het om een poging van aanhangers van
de Groot-Germaanse richting om een kern te vormen, waaruit een nieuwe Groot
Germaanse jeugdbeweging zou moeten groeien. Het meest interessant in deze studie zijn
de rapporten die de Duitse kampleidingen over de Nederlandse meisjes uitbrachten. Over
het algemeen waren die negatief. Met de, overigens weinig zorgvuldig geselecteerde, meis
jes die de kampen meemaakten, zou geen nieuwe ideologisch goed gefundeerde jeugdbe
weging zijn op te bouwen. Zo ging het de Nederlandse nationaal-socialisten, die zich aan
de richting-Mussert wilden onttrekken (Rost van Tonningen, Juul op ten Noort en Florrie
Heubel bijvoorbeeld), niet voor de wind in die eerste bezettingszomer.

J.C.H.B.

Hans van den Heuvel, De vrijheid van de pers. De overheid en het commerciële handelen
van de pers 1944-1949 (Baarn:" Ambo, 1981, 142 blz., /20,-, ISBN 90 263 0531 1). Deze
studie werd beknopt gehouden en beperkt zich, ofschoon er archiefonderzoek werd ver
richt, in hoofdzaak tot de uitwendige geschiedenis van wetgeving, commissiewerk en ka
merdebatteIl. Van een ingewikkeld verloop van gebeurtenissen, stappen en tegenstappen,
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biedt zij een helder en informatief overzicht. Men kan daardoor goed volgen hoe de pogin
gen om tot een van overheidswege te treffen persordening in Nederland te komen misluk
ten. Allereerst speelde daar doorheen het recente verleden van de bezetting. Tegenover op
vattingen bij directies en redacties die in die bezettingstijd zo goed en zo kwaad als het
ging - ging het totale abonnementental werkelijk zo achteruit als de auteur veronderstelt?
- de legale pers gaande hielden, dat zij dat naar beste vermogen hadden moe,ten en kunnen
doen, stond de aanvankelijk zeer geprikkelde overtuiging van velen, onder andere uit de
kringen van de illegaliteit, dat die pers de vijand op ontoelaatbare wijze had gediend. Na
oorlogse zuiveringsperikelen waren van dit alles het vaak verwarrende en soms minder eer
lijke gevolg met alle opwindingen van dien. Waarom De Tijd wel terug en De Telegraaf
niet? Welke invloeden zorgden ervoor dat bijvoorbeeld NRC en Handelsblad zo gauw
weer uitkwamen? Tegenover de liberale idee dat de persvrijheid zo spoedig mogelijk in
volle glorie diende te worden hersteld, stond de socialistisch-gekleurde (maar allerminst
alleen in die kring destijds aangehangen) overtuiging van een noodzaak voor overheidsin
grijpen ten einde de pers, juist na de slechte ervaringen in de oorlog, voor de toekomst
af te schermen tegen de exclusief-commerciële belangen van het particuliere krantebedrijf.
Veel indruk maakte het principiële debat in de Tweede Kamer in juni 1947. J .A.W. Burger
en L.G. Kortenhorst vlogen elkaar toen net nog niet letterlijk in de haren. Burger had als
minister het tijdelijke persbesluit van (september) 1944 ontworpen en doorgezet, Korten
horst stond bekend als de welbespraakte advocaat bij verscheidene zuiveringszaken rond
De Telegraaf. Toen tenslotte hier overheen een streven naar de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie, ook voor het perswezen, schoof, droeg de mislukking van dit streven er mede
toe bij dat er voor de Nederlandse pers na de bevrijding eerder sprake was van herstel dan
van vernieuwing. Een voor heel die na-oorlogse periode reeds bekend en algemener ver
haal. Of men deze gang van zaken voor de pers nu betreurt of niet is een kwestie van
smaak en overtuiging. Op voorzichtige en gedempte wijze laat de auteur overigens door
schemeren dat de tegenover elkaar staande partijen in dit moeizame verloop ook eigen
(partij-)baantjes veegden: dat begon al bij Burger en Beel in 1944 en 1945 die maar al te
gauw vergunningen tot herverschijning uitreikten aan geestverwante periodieken tot en
met de Kortenhorsten en de Gielens toe die in 1947 de herleving van de hun welgezinde
persmedia bevorderden.

l.S.

Dick van Reeuwijk, Sondermeldung Texel. Opstand der Georgiërs (Den Burg, 1981, 70
blz., /12,50, ISBN 9070202050). In april 1945 kwam het hoofdzakelijk uit Georgische
ex-krijgsgevangenen samengestelde Duitse bataljon dat op Texel bewakingstaken vervul
de, in opstand tegen de Duitsers, omdat hernieuwde inzet aan het front dreigde. Aan de
hand van interviews met Georgiërs, Texelaren en de vroegere Duitse commandant van de
ze Duitse handlangers tegen wil en dank geeft dit boekje een indruk van het verloop van
de strijd en van haar felheid en gruwelen. Voor Texel, dat sinds mei 1940 niet direct in
de oorlogshandelingen was betrokken, keerde de rust pas met de komst van de Canadezen
op 20 mei terug. AI met al een levendig, kort overzicht op basis van het relaas van de direct
betrokkenen, ook uit de verzetsbeweging van Texel, die aan de Georgiërs hulp verleende.

A.E.K.

In vogelvlucht behandelt J.J.c. Voorhoeve in Internationale Spectator, XXXV (1981)
69-78 de internationale positie van Nederland na 1945. Hij geeft zijn artikel de alleszeg
gende titel 'De slinkende rol van Nederland' mee. Voor het feit dat Nederland tot halver-

672



KRONIEK

wege de jaren zestig een behoorlijke deun kon fluiten, somt hij een elftal redenen op, die
nadien zijn weggevallen. De belangrijkste zijn dat Nederland aanvankelijk in de pas liep
met de Verenigde Staten, terwijl Groot-Brittannië, Frankrijk en West-Duitsland op diver
se fronten hun draai nog niet hadden gevonden; en wij beschikten over topdiplomaten,
die zich verzekerd wisten van grote parlementaire steun. Voorhoeve presenteert dus het
overbekende beeld. Hij doet dit echter zo impressionistisch en vult het artikel zozeer met
goede raad die, mits opgevolgd, een terugkeer naar de positie van weleer garandeert, dat
een historicus aan dit artikel snel voorbij wil gaan.

J.B.

In Nieuw Europa, het tijdschrift van de Europese beweging in Nederland, VII (1981) april,
17-31, geven J.B. Dik en S. Singelsma een overzichtsgeschiedenis van ARP, CHU, KVP,
D'66, PvdA en VVD en de Europese samenwerking en eenwording 1945-1980. Daarmee
raken zij een thema aan, dat in de aandacht van de politieke partijen voor de Nederlandse
buitenlandse politiek steeds een ondergeschikte plaats heeft ingenomen. Dik en Singelsma
onderscheiden vijf subperiodes (1945-1948, 1948-1.953, 1953-1958, 1958-1969 en
1969-1980) en behandelen binnen iedere subperiode summier houdingen en opvattingen
rond enkele hoogtepunten. Zij concluderen tot een eensgezindheid op hoofdpunten onder
de grote partijen of liever onder de enkele overtuigde Europeanen in deze partijen, aan
wie de zaak in feite werd overgelaten. Alleen in de eerste jaren was er sprake van dishar
monie; de PvdA had een afwijkend standpunt en de ARP wilde van een verenigd Europa
in generlei vorm weten. De koude oorlog wiste echter alle tegenstellingen uit en de regering
was sedertdien verzekerd van een brede steun, ook wanneer bleek dat vanwege veranderde
omstandigheden op grond van dezelfde beginselen een andere optie gedaan moest worden.
Die beginselen, aldus de auteurs, verminderden wel de flexibiliteit, met als gevolg dat men
met de verandering van optie vaak te laat kwam en dus achter de ontwikkeling aanliep.

J.B.

In BMGN, XCVII (1982) 377 schreef ik in mineur over S.J. Eldersveld, J. Kooiman en
Th. van der Tak, Bestuur en beleid. Politiek en bestuur in de ogen van kamerleden en hoge
ambtenaren (Assen, 1980). Van dit boek is inmiddels een Engelstalige versie verschenen
onder de titel Elite Images of Duteh Polities. Aeeommodation and Conflict (Den Haag:
Nijhoff, 1981, xiv + 266 blz., /45,-, ISBN 9024790859). Omdat er voor een ruimer let
tertype is gekozen, het aantal tabellen en figuren is uitgebreid en er aan een niet
Nederlands publiek uiteraard heel wat valt uit te leggen over ons politiek stelsel, telt deze
versie bijna honderd pagina's meer. Voor het overige is de Nederlandse editie gewoon ver
taald, zodat mijn negatief oordeel overeind moet blijven. Vergelijkt men beide edities met
elkaar, dan .komt men voor een merkwaardig raadsel te staan. Zoals het bij sociaal
wetenschappelijk onderzoek betaamt, is het instrument van onderzoek, de vragenlijst, af
gedrukt. In de Nederlandse uitgave telt de lijst 78 vragen, maar in de Engelstalige slechts
63, terwijl uit de 'Methodological Notes for the Study' blijkt dat zelfs met een aanzienlijk
langere vragenlijst is geopereerd dan de simpele lezer van Bestuur en beleid dacht. Ik her
inner er aan dat voor dit onderzoek, alweer in 1973 gehouden en inmiddels dus behoorlijk
belegen, ruime financiële faciliteiten beschikbaar waren. Tegen deze achtergrond mag nie
mand zich echter amuseren met het raadsel.

J.B.

Bij oppervlakkige beschouwing lijkt het erop dat de ondergang van de traditionele gezel-
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ligheidsverenigingen in de jaren zestig plotseling tot stand kwam onder invloed van de
even plotselinge opkomst van de studentenbeweging. In de tweede helft van de jaren ze
ventig toen de studentenbeweging haar beste tijd alweer gehad bleek te hebben, bespeurt
men aanzetten tot de wederopstanding van deze verenigingen. Deze parallellie heeft Rob
Hagendijk geïnspireerd tot het schrijven van een alleraardigst boekje over Het studenten
leven. Opkomst en verval van de traditionele studentenkultuur (Amsterdam: SUA, 1980,
183 blz., /22,50, ISBN 90 6222 063 0). Hagendijk wil aantonen dat het einde van het tradi
tionele, op exclusiviteit en standsbesef berustende studentenleven in de jaren zestig juist
allesbehalve snel kwam. Wie zulks denkt, hecht teveel betekenis aan het feit dat dat type
studentenleven er wel in geslaagd is om vrijwel tot het laatste toe de scene te beheersen.
Door de lange-termijn ontwikkelingen in de sociale posities en organisatievormen van stu
denten te schetsen - het verhaal begint al in de middeleeuwen - werkt Hagendijk zorgvul
dig de stelling uit dat na 1850 onder invloed van de maatschappelijke verschuivingen, ver
oorzaakt door de industriële ontwikkeling en het ontstaan van het kapitalisme, een traag
verlopend, maar onmiskenbaar proces van uitholling van het traditionele studentenleven
op gang kwam. Voor de Amsterdamse situatie, waartoe Hagendijk zich voornamelijk be
perkt, lijkt de stelling op te gaan, maar of dat elders ook het geval is, moet nader onder
zoek uitwijzen. Dat zal er wel komen, want degenen die het (nog steeds) zoeken in de ver
wetenschappelijking van het produktieproces en de daarmee samenhangende toenemende
loonafhankelijkheid van academici om het ontstaan van de studentenbeweging in de jaren
zestig te verklaren, zullen zich ongetwijfeld uitgedaagd voelen; Hagendijk berispt hen ei
genlijk om hun ongenuanceerdheid, en dat via de SUA! Hagendijk zelf toont geen last
te hebben van de neiging tot eng structuralisme en demonstreert geen negatief parti-pris
tegenover de 'corpsballen', zodat het verhaal ook nog eens zeer leesbaar is.

J.B.

Nieuwste geschiedenis (in regionale tijdschriften en Jaarboeken)

Tegen het einde van de achttiende eeuw werd op verscheidene plaatsen in Nederland be
gonnen met de verbouw van de cichoreiplant, uit de wortel waarvan een koffiesurrogaat
werd bereid. In 'De cichoreiproduktie in Friesland', ft Beaken, XLIII (1981) 175-188 van
de hand van W.J. Bokma de Boer wordt een overzicht geboden van de verbouwen bewer
king van de cichorei in de provincie Friesland. Het artikel loopt uit op een beschrijving
van de geschiedenis der Cichorei en Peekoffiefabriek M.A. Bokma de Boer te Leeuwar
den, die in bedrijf is geweest van 1798 tot 1963. De grootste omzet van het bedrijf blijkt
te zijn gehaald in de beginperiode van de eerste wereldoorlog. Nadien is er eigenlijk alleen
nog maar sprake geweest van teruggang, afgezien van een korte opleving tijdens de eerste
jaren van de bezettingstijd.

a.v.

Florike Egmond beschrijft in 'De Hollandse bende, 1797-1800', Holland, regionaal
historisch tijdschrift, XIII (1981) 65-90, optreden, structuur en liquidatie van een bende
die een min of meer zelfstandig onderdeel vormde van wat de 'grote Nederlandse bende'
werd genoemd. Schrijfster heeft in dit artikel het accent gelegd op een analyse van de be
roepen der bendeleden. Zij concludeert ondermeer, dat de beroepsachtergrond van de ro-
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vers - binnenvaart, zeevaart, detailhandel, krijgsbedrijf - een mobiele levenswijze impli
ceerde, benevens een netwerk van sociale relaties dat zich over een groot geografisch ge
bied uitstrekte. Als bijlage zijn lijsten van personalia der bendeleden en van hun overval
len opgenomen. Schrijfster kondigt een vervolgstudie aan over een 'mentaliteitsgeschiede
nis' der bendeleden: hun attitudes tegenover geweldpleging, tegenover werk en vrijetijds
besteding, en over hun noties van eer en respectabiliteit. H.T. Siraa geeft een sociaal
economische dwarsdoorsnede van 'Schiedam in 1807', ibidem, 22-45. Hij baseert zich
daarvoor op een bron, waarop A.G. van der Steur in 1965 (weer) de aandacht vestigde.
Op last van koning Lodewijk Napoleon dienden de landdrosten inzicht te verschaffen in
de sociale en economische positie van de bevolking - dit met het oog op de voorgenomen
hervorming van het belastingstelsel. De resultaten van de tellingen van beroepen, inwoners
en huishoudens heeft de auteur wat betreft Schiedam aan een diepgaande analyse onder
worpen. Hij maakt een vergelijking met Leiden, een stad die tijdens de achttiende eeuw
in tegenstelling tot Schiedam sterk achteruit was gegaan. Een inventarisatie van de overge
bleven lokale en regionale tellingsregisters en verslagen der landdrosten zou aanleiding
kunnen zijn tot een landelijk opgezette, vergelijkende studie die onze kennis van de demo
grafische, economische en sociale situatie aan het begin van de negentiende eeuw zeker ten
goede zou komen.

A.H.H.

Het jaarboek De Vrije Fries, LXI (1981) is gewijd aan het thema 'Honderd jaar Fries Mu
seum'. Van de elf artikelen verdient er een hier nader gesignaleerd te worden. Het gaat
om een bijdrage van C. Boschma, getiteld 'Een vroeg negentiende-eeuws museumplan'
(77-89), waarin de aandacht wordt gevestigd op een hoogstwaarschijnlijk uit de jaren
1825-1827 stammend plan van Julius Matthijs van Beyma, de eerste voorzitter van het in
1827 opgerichte Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde. Dit voorzag
in de oprichting van een Museum voor Friesche oudheden ter bewaring van de ~eerbied

wekkende gedenktekenen der voorvaderen'. Boschma wijst erop dat dit overigens niet ge
realiseerde plan past in de sfeer van de geleerde genootschappen die sinds het einde van
de achttiende eeuw in Nederland opkwamen.

O.V.

Ter begeleiding van de onder zijn redactie in 1981 uitgekomen bundel over de Arnhemsche
Courant 1830-1850 publiceerde G.A.M. Beekelaar 'Van Staatkundig Dagblad tot Arn
hemsche Courant. Mensen en achtergronden', Bijdragen en mededelingen Gelre, LXXXII
(1981) 191-224. Hij schetst hierin uitvoerig de voorgeschiedenis van de sedert 30 december
18.13 zogenoemde Arnhemsche Courant, voortgekomen uit de in 1811 opgerichte departe
mentale krant, aanvankelijk onder Franstalige titel, sinds 1812 bekend onder de naam
Staatkundig Dagblad van het Departement van den Boven-IJssel. Stuwende kracht hier
achter was Steven van Bronkhorst, in de jaren 1785-1787 actief Arnhems patriot en daarna
als balling vooral in Bergen op Zoom politiek en' publicistisch werkzaam. Tijdens het
Frans bewind vanaf 1795 maakte hij carrière: in 1797 kon hij naar Arnhem terugkeren
en werd er stadssecretaris. Ook al moest hij in 1801 na de politieke restauratie in Gelder
land een stapje terugdoen (hij werd commies van het departementaal bestuur), hij bleef
toch invloedrijk genoeg om in 1811 belast te worden met de uitgave van het toen opgerich
te departementale dagblad, dat hij tot 1816 zou blijven redigeren.

R.W.M.V.S.
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