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van de Vereeniging wegmaaide. Om deze laatste conclusies te bereiken hanteert de schrijfster 
met veel vrucht een comparatieve analyse van de Vereeniging en de Royal Statistical Society 
in Londen. 
Er is tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de statistiek in Nederland 

en de auteur wijst op allerlei mogelijkheden. Zij heeft niet willen kiezen vooreen retrospectieve 
geschiedenis van de huidige mathematische statistiek, omdat dan slechts enkele facetten van de 
negentiende-eeuwse statistische beweging ter sprake zouden zijn gekomen. Andersom zou een 
keuze voor de tegenwoordige beschrijvende statistiek het nadeel hebben gehad de ontwikkeling 
van ideeën over de wiskunde tekort te doen. Men kan daarom van harte haar keuze onderschrij
ven om beide stromingen in de statistiek te behandelen, hoewel hierdoor natuurlijk lacunes voor 
lief genomen moeten worden. 
Ook wordt enig licht geworpen op de vraag welke mechanismen in de verhouding tussen de 

fundamentele en de toegepaste statistiek werkzaam geweest zijn. Bij Lobatto wordt duidelijk dat 
bepaalde behoeften van het verzekeringswezen de stimulans zijn geweest tot ontwikkeling van 
wiskundige methoden in de statistiek. De Vereeniging lijkt zich op de behoeften van de staat te 
hebben gericht, doch dit blijkt geen aanleiding te zijn geweest tot dieper gravende wiskundige 
statistiek. 

Het is opvallend dat de auteur de in theoretisch en praktisch statistisch opzicht zo buitenge
woon turbulente Bataafs-Franse periode, met de bijbehorende statistische geeuwhonger van de 
overheid, nauwelijks bespreekt. Door het gebrek aan mededelingen hierover krijgt men de 
indruk, dat deze periode in statistisch opzicht nauwelijks sporen heeft nagelaten, noch in het 
Verenigd Koninkrijk van Willem I, noch in het latere Nederland. Het tamelijk biografisch 
gekleurde boek heeft een sterke supply-side benadering van het verschijnsel statistiek, die 
wellicht wat aangevuld zou moeten worden. 

Meermalen wordt de lezer getroffen door de kennelijk geringe belangstelling van de overheid 
voor een brede descriptieve statistiek. Hoe komt dat, als men de grote statistische activiteit 
tijdens de Bataafse Republiek in acht neemt? Is het verschil met België niet opvallend? Bestaat 
er wellicht een sterke Nederlandse weerzin tegen het gebruik van cijfers, zoals C. A. den Tex 
in 1829 verwoordde, als bron van dwalingen? Heeft het te maken met de grote bezuinigingen 
van de overheid in de eerste helft van de negentiende eeuw? Of was het gewoon een onderdeel 
van een strategie van ouderwetse ambtenaren en politici? Nog in de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw was er nauwelijks iemand in de Tweede Kamer te vinden die in staat was 
statistieken te lezen, ook niet die van het Centraal Planbureau. 

Het is te hopen dat dit met grote deskundigheid geschreven proefschrift tot voortgezet 
onderzoek zal leiden. 

P. M. M. Klep 

A. T. M. Duffhues, Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19de en 
20ste eeuw. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de sociale wetenschappen (Disser
tatie Nijmegen 1991; KDC Bronnen en studies XXIII; Baarn: Arbor, 1991, 430 blz., ƒ59,50, 
ISBN 90 5158 045 2). 

'Elk gevoelt dat de kerk van Rome haar ondergang tegemoet gaat', zo merkte nog in 1880 de 
liberaal Allard Pierson op. De jaren tachtig van de vorige eeuw vormden evenwel in ons land 
juist het startpunt van een explosieve groei van het katholieke verenigingsleven en een 
navenante politieke machtsontwikkeling. Omstreeks 1920 vormden de katholieken de hechtst 
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georganiseerde minderheid binnen de verzuilde samenleving. Niet de kerk van Rome maar 
Piersons bolwerk van liberale burgerheren ging ten onder. Nog geen halve eeuw later vond 
evenwel een minstens zo onverwachte wending plaats. In de jaren vijftig begon de ontzuiling 
die aan het rijke roomse leven binnen twee decennia een einde maakte. 

De organisatorische aspecten van dit lange-termijn-proces worden belicht in dit proefschrift 
van de Nijmeegse antropoloog Ton Duffhues. De auteur die eerder naam maakte als co-auteur 
van een landelijke netwerkstudie van de katholieke ontzuiling, beperkt zich in deze dieptestudie 
tot de plaats Arnhem. Op het eerste gezicht sluit dit aan bij de micro-historische aanpak van 
bijvoorbeeld de antropologen Verrips en Meurkens of de historici van het Amsterdamse 
verzuilingsproject. Duffhues blijft evenwel zijn oorspronkelijke uitgangspunt trouw. Dit boek 
richt zich minder op mensen dan op machten. Het gaat zoals hij zelf schrijft over de levenscyclus 
van de katholieke beweging op lokaal niveau vanaf haar prilste bestaan rond 1850 tot het verval 
in de huidige tijd. Duffhues spreekt in dit verband over een 'bewegingsperspectief'. 

De auteur heeft zijn onderzoek vooral gericht op de toetsing van dit wetenschappelijk 
instrumentarium, ontleend aan de sociologische organisatietheorie. Centraal staat uiteraard de 
klassieke these van Weber en Michels over de onvermijdelijke bureaucratisering en oligarchi-
sering van maatschappelijke bewegingen. Maar de deterministische strekking hiervan wordt 
gecompenseerd door de meer voluntaristische mobilisatietheorie van de Amerikaanse socio
loog Etzioni. In diens model draait alles om de strategische belangen van elites. Organisatie valt 
samen met mobilisatie en het hele proces laat zich schematiseren tot een aantal fasen. In de 
aanloopperiode worden ideeën geformuleerd, in een startfase komt het eigenlijke mobilisatie
proces op gang, wat in een proliferatiefase leidt tot snelle expansie, de vorming van meerdere 
onderling samenwerkende elites alsmede een breed spectrum van activisten en sympathisanten. 

De opbouw van Duffhues'betoog volgt dit methodologisch strak geformuleerde uitgangspunt. 
In een eerste deel worden de ideologische strategieën van de diverse katholieke facties belicht, 
in een tweede deel de organisatorische inspanningen op diverse terreinen (zoals armenzorg en 
onderwijs), en in een derde deel de veranderende samenstelling van de opeenvolgende 
katholieke elitegeneraties. Dit alles keurig volgens het schema van aanloop, start, proliferatie, 
consolidatie en ontbinding. Die periodisering als zodanig is niet verrassend. Het startpunt van 
de verzuiling lag in de jaren tachtig van de vorige eeuw, terwijl omstreeks 1925 de consolidatie 
werd bereikt en eind jaren vijftig de ontbinding begon die rond 1970 uitliep op de vrijwel 
volledige ontmanteling van de zuil. Dat de katholieke 'ideologie' ook minder coherent is 
geweest dan door buitenstaanders werd aangenomen, klinkt evenmin nieuw in de oren. En 
passant licht Duffhues evenwel enkele nog tamelijk onderbelichte aspecten van het ver- en 
ontzuilingsproces toe door systematisch te letten op verschillende spanningsvelden. Zo blijkt de 
oude strijd om lokale autonomie zich ook binnen het katholieke verenigingsleven te hebben 
vertaald in tal van ideologische schermutselingen, waarbij het clericaal gezag lang niet zo 
vanzelfsprekend werd aanvaard als achteraf leek. Veelbetekenend in dit verband was de strijd 
die omstreeks 1890 ontlaadde over de oprichting in Arnhem van een afdeling van de Haarlemse 
Rooms-Katholieke Volksbond, tussen de 'seminarieprofessor' Schaepman en de Twentse 
kapelaan Ariëns. Met het door Schaepman ingegeven besluit van de Utrechtse aartsbisschop om 
deze werkliedenvereniging uit zijn diocees te weren, werd dit conflict beslist, maar op lokaal 
niveau mocht men wel met behoud van de naam Volksbond als diocesane organisatie blijven 
voortbestaan! 

Van groot belang bij dergelijke integratieconflicten speelde de verdeling van financiële 
hulpbronnen. Dit lijkt zelfs ten dele de uiteindelijke ontzuiling in de hand te hebben gewerkt. 
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De katholieke loyaliteit werd ondermijnd door de financiële vergroeiing van de eigen organi
saties met de neutrale overheid. Het grootste struikelblok voor verdergaande verzuiling was 
evenwel de uiteengroei van kerk en politiek. Met de verandering van de positie van de 
katholieken in de bredere samenleving veranderde hun strijdbare ultramontaanse geloofsbele
ving, door de auteur omschreven als een 'volkskerkelijk' wereldbeeld, in een veel vager 
geformuleerde oecumenische gezindheid. Dit tekende zich al vrij snel na de bezetting af in een 
'ontideologisering' van het politieke domein, waarbij de natuurlijke leiding van de clerus niet 
langer als axioma werd aanvaard. Politieke en kerkelijke elites groeiden uiteen en verstoorden 
door hun tegenstrijdige mobilisaties de zo moeizaam verworven cohesie van de zuil. 

De kracht van dit boek ligt in de consequente analyse van gestructureerde patronen van 
mobilisatie en organisatie. Helaas wordt echter weinig aandacht besteed aan de lokale context 
waarbinnen de katholieke beweging opereerde. Het door Duffhues gehanteerde fasenmodel is 
bovendien niet vrij van finalisme, terwijl het strategisch handelen van de katholieke elites 
overwegend in instrumentele termen wordt toegelicht. Liefhebbers van cultuur en mentaliteit, 
van vertoog of verpreutsing, van morele dilemma's en dubbele moraal, komen slecht aan hun 
trekken. Mijns insziens wordt echter veel vergoed in die passages waarin ogenschijnlijk kleine 
nuanceringen worden aangebracht bij het theoretisch keurslijf van de organisatiesociologie. Zo 
wordt duidelijk dat organisatie en mobilisering in feite zeer verschillende processen zijn. Het 
aantal georganiseerde katholieken bereikte kort voor 1940 een hoogtepunt, maar de ideologi
sche betrokkenheid was toen juist geringer dan ooit. Enkele organisaties werden zelfs nog in een 
later stadium geconfronteerd met deze organisatieparadox. 'Het aantal leden van de katholieke 
arbeidersbeweging was weliswaar nooit zo hoog als in de jaren vijftig en zestig, omgekeerd 
evenredig laag was de deelname aan vergaderingen en andere bijeenkomsten' (332). Deze 
georganiseerde onverschilligheid laat zich zoals Duffhues weet aan te tonen, niet verklaren uit 
de oligarchiseringsthese van het Weber-Michels model. Integendeel, de gewone man werd in 
meerderheid door triomfalistische volksmissies in die jaren hecht verbonden met de katholieke 
zuil. De ondergang daarvan verliep volgens een ander patroon. Het waren de elites zelf die hun 
netwerken verruilden voor nieuwe samenwerkingsverbanden met andersdenkenden op kerke
lijk, politiek en maatschappelijk gebied. Het 'familisme' verdween dat eerder voor diverse 
generaties zuilelites zo'n belangrijke mobiliserende factor was geweest. Eindelijk begon zo toch 
de ondergang van de kerk van Rome, die Pierson al een eeuw eerder had verwacht. 

Rob van der Laarse 

K. P. Ch. De Leeuw, Kleding in Nederland, 1813-1920. Van een traditioneel bepaald kleedpa-
troon naar een begin van modern kleedgedrag (Dissertatie Katholieke Universiteit Tilburg 
1991; Hilversum: Verloren, 1993, 536 blz., ƒ59,-, ISBN 90 6550 407 9). 

Lezing van dit boek wekte bij mij tegenstrijdige gevoelens op. Aan de ene kant ben ik onder de 
indruk van wat de schrijfster heeft gepresteerd, van de hoeveelheid materiaal die ze heeft 
doorgewerkt, van de verwerking ervan in een heldere, doordachte en expliciet gepresenteerde 
compositie. Haar aanpak van het onderwerp — de bestudering van kleding als een universele 
socio-culturele behoefte en niet puur als vormen-geschiedenis — spreekt me ook zeer aan. 
Kleding als maatschappelijk fenomeen dat ipso facto onderhevig is aan verandering. Als 
zodanig begroet ik het boek als een welkome bijdrage aan de studie van de materiële cultuur, 
die zich thans met name ook in Nederland in een grote belangstelling mag verheugen. Dat zij 


