Recensies
Tom van den Berge, H.J. van Mook 1894-1965. Een vrij en gelukkig Indonesië.
(Bussum: Thoth, 2014) 416 p. ISBN 978-90-68686-265
This biography has been long overdue. In the introduction to his book on H.J. van
Mook the author rightfully points out that other key figures in Indonesian history
have long since found their biographers. Given the importance of the period 19451950 for Dutch and Indonesian history he argues that Van Mook – LuitenantGouverneur-Generaal during the Indonesian struggle for independence – should
be among people like Soekarno, Hatta, Drees and Spoor. There is no arguing here,
even though two publications on Van Mook appeared as early as 1982.１ These
books however focused mainly on the last stage of Van Mook’s colonial civil
service career. Other aspects of his professional and personal life escaped the
attention. Not in the least because the personal archive of Van Mook was not
accessible at the time. After receiving permission of the descendants Tom van
den Berge was able to research this treasure trove containing over 2,500 letters, a
large number of photos and other unique documents (p. 10).２
The author arranges his abundant source material chronologically into nine
chapters. The titles of these chapters basically reflect the development of Van
Mook’s professional career except of course for those on his youth and retirement.
Van den Berge’s attention is divided evenly between the chapters with the exception of Van Mook’s years as the last Dutch governor-general in Indonesia from 1944
till 1948 (Chapter 6). Unsurprisingly, this tumultuous episode in the life of the
main character is dealt with in a substantially larger chapter.
At first sight the book’s storyline appears quite conventional. The reader

1 Yong Mun Cheong, H.J. van Mook and Indonesian independence. A study of his role in DutchIndonesian relations, 1945-48 (The Hague: Nijhoff, 1982).
J.C. Bijkerk, DE laatste landvoogd. Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië
(Alphen aan den Rijn: Sijthoff, 1982).
2 According to the author Van Mook’s personal archive has now been transferred to the
national archives in The Hague. It remains unclear whether this material is already to be used
for research purposes. The national archives website (http://www.nationaalarchief.nl/) mentions
only one Van Mook archive with an inventory composed in 1974. This archive consists mainly of
official documents and correspondence from the years 1942-1948 (National Archives, Inventory
nr. 2.21.123, Inventaris van het archief van dr. H.J. van Mook [levensjaren 1894-1965], 1917-1964).
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watches Van Mook growing up on the island of Java while receiving his primary
and secondary education. In the Netherlands he obtains a degree at Leiden university that qualifies him for the Dutch colonial civil service. Subsequently he
returns to the Netherlands Indies, starts a family and commences on a blossoming
career that carries him from the lowest administrative level to the highest possible
position of Luitenant-Gouverneur-Generaal. After stepping down – mainly due to
political bickering in the Netherlands and the colony – he moves to the United
States as a university professor. In addition he acquires a solid director’s position
at the United Nations. Ultimately he retires to France where he lives a quiet,
secluded life in the Provence until his death in 1965.
However, there is much more to the story than first meets the eye. Each
chapter consists of several subparagraphs – most of them with a thematic focus
– providing detailed and unique insights in specific aspects of Van Mook’s professional and personal life. Well written examples are the vivid description of student
life in Leiden as experienced by Van Mook, his love of hiking, or his acting performance on the amateur stage. Less frivolous activities are dealt with expertly as
well. One example is Van Mook’s active involvement in the short-lived ‘Stuwgroep’ of which he was co-founder (Chapter 3). Another example is the excellent
treatment of Van Mook’s years within the Directorate of Economic Affairs in
Batavia, first as a staff member and ultimately as Director (1937-1942). Here, Van
den Berge adds to the picture of a Netherlands Indies government trying to resist
the belligerent Japanese demands for economic access to the colony and ultimately preparing for war. Van Mook indeed played an important part in this
respect (Chapter 4).
In all, Van den Berge manages to reach a wider public while adhering to sound
academic standards. No small achievement indeed, although some critical remarks need to be made. For instance, the author’s explanation for writing a biography in the first place is rather meagre. Van den Berge states in the most general
of terms that the book deals with a discomforting past and aims to bridge differences of opinion concerning this past: “and the biography appears to be a suitable
method for this.” (p. 10). A less than convincing explanation I would argue.
At several points the storyline also suffers from a lack of contextualization.
Much is said about Van Mook’s frequent contacts with freemasons (including his
father) and his active membership of the Surabaya lodge (e.g. pp. 14-15, 28, 35-36,
61-65), but very little is said about freemasonry in general and what it stood for in
the Netherlands Indies. In addition, the question whether or how this seemingly
important aspect of Van Mook’s life might have influenced his ideas and/or decisions does not come up. Another example is the virtually absent treatment of Van
Mook’s relationship with his military ‘counterpart’ general Spoor which is clearly
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at odds with the events of the prolonged Indonesian independence struggle and
Van Mook’s decision to order a politionele actie.
According to the author the two main themes of the book are the concept of
colonial ‘good governance’ (goed bestuur) and personal tragedy. The first exemplified by Van Mook’s ideas, book and article publications and tireless administrative
efforts to that effect, ending paradoxically in his energetic attempt to prevent
Indonesia from gaining independence. The latter exemplified by the estrangement
from his wife, a failed marriage and a shattered family life. For years he had long
lasting affairs with several of his personal assistants which brought him some
happiness, but in the end could not overcome his crippling loneliness.
Probably owing to the very personal nature and abundance of his source material Van den Berge stays very close to his main persona. Particularly in the second part
of the book he focuses on Van Mook’s dysfunctional behaviour towards his family
and problematic physical and emotional relationships with women in general. As a
result Van Mook’s life – both personal and professional – appears to be full of
sorrow and destined to end in tragedy. Allusions to this misfortune are already
present in the introduction. However, a third theme of success and happiness is
clearly discernible in the book. In this respect, Van Mook’s privileged childhood, his
intellectual energy and leadership capabilities displayed in Leiden, his happy years
in Yogyakarta and Batavia before the war and above all his brilliant administrative
career might have been given more emphasis.
Notwithstanding these remarks this is a remarkable book. Rich in content, well
researched and beautifully published with many superb illustrations and photographs included. An English translation seems much desired in order to provide
scholars and laymen alike easier access to this part of Indonesian history and to
improve our understanding of complex decolonization processes that still trouble
many countries today.
Alexander Claver
Ministerie van Defensie

Paul Kennedy, Engineers of Victory. The Problem Solvers Who Turned the Tide in the
Second World War (Londen: Allen Lane, 2013) 436 p. ISBN 978-1-84614-112-6.
Op 5 juni 1944 gaf Dwight D. Eisenhower, de geallieerde opperbevelhebber, het
definitieve bevel voor de invasie van Normandië en daarmee de aanval op Noordwest-Europa. Een paar uur voor de operatie in de vroege uren van 6 juni van start
ging, schreef Eisenhower een bijzondere, uiterst geheime brief. Daarin gaf hij toe
dat de invasie was mislukt, dat hij de geallieerde troepen had teruggetrokken en
LAK
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dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich nam. Volgens Paul Kennedy, die
Eisenhower’s schrijven aanhaalt in Engineers of Victory. The Problem Solvers Who
Turned the Tide in the Second World War is het tekenend dat in de hoogste geallieerde kringen de verwachting absoluut niet was, dat de oorlog binnen een jaar
afgelopen zou zijn. Dat was echter wel het geval: op 8 mei 1945 capituleerde het
Derde Rijk onvoorwaardelijk. Hitler had een paar dagen eerder zelfmoord gepleegd in de ruïnes van Berlijn, hoofdstad van zijn would-be duizendjarig rijk, en
Duitsland werd bezet door de vier geallieerden.
Lang heeft in de historiografie over de Tweede Wereldoorlog het beeld overheerst, dat de uitkomst van dat conflict bij voorbaat vast lag. Wie ‘simpelweg’ alle
poppetjes en productiekracht bij elkaar optelde, kon zien dat Duitsland van begin
af aan een verloren strijd voerde. Eigenlijk is dat idee pas relatief recent bijgesteld.
Tot diep in 1941 won Duitsland op alle fronten; een Britse militair historicus heeft
er bovendien op gewezen, dat ‘God does not always march with the big battalions’.３ Het gaat er bovendien om, wat landen doen met hun productiemogelijkheden: zijn ze in staat hun legers te voorzien van voldoende materieel?
Volgens Kennedy, die eerder het lovend ontvangen The Rise of the Great Powers
schreef (1987), kan de geallieerde overwinning niet alleen verklaard worden uit het
simpelweg optellen van de economische kracht van de verschillende belligerenten. Hij wijst daarnaast op geografie, dat wil zeggen omvang van landen, afstanden
en topografie. Kennedy noemt de Tweede Wereldoorlog ‘a gigantic geopolitical
chessboard’ (blz. 364) en verbaast zich erover dat de Duitsers en Japanners zich
daar niet meer van bewust waren.
Voorts wijst hij op de ‘culture of innovation’. Politici en bevelhebbers kunnen
wel besluiten een land te bombarderen of konvooien te beschermen tegen onderzeeboten, maar hoe werkt dat in de praktijk? Welke voorwaarden zijn van belang?
En welke rol spelen individuele ideeën? Het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog
moet volgens Kennedy gezocht worden tussen de Conferentie van Casablanca in
januari 1943, waar de geallieerden concrete plannen opstelden voor het verslaan
van de As-mogendheden, en juni/juli 1944, toen zij erin waren geslaagd al hun
operationele uitdagingen te overwinnen, of succes binnen handbereik was gekomen.
Kennedy richt zich daarbij op vijf problemen voor de geallieerden (onder
andere het bestormen van een door de vijand bezette kust en ‘the Tiranny of
Distance’), en neemt daarbij steeds een aanloop waarin hij de eerste drie jaar van
de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Begin 1943 zag de situatie er voor de geallieerden niet rooskleurig uit, zo stelt Kennedy. In maart 1943 werd het grootste tonnage
aan geallieerde schepen door Duitse onderzeeboten tot zinken gebracht, het luch3

R. Overy, Why the Allies Won (Londen 1995) 4.
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toffensief tegen Duitsland leverde weinig op, aan het terugdringen van de Japanners moest nog worden begonnen.
Dat veranderde in de maanden tussen januari 1943 en juni/juli 1944. Vanaf mei
1943 vormden de U-boten geen bedreiging meer voor de geallieerde konvooien
(reden ook dat de historicus Overy het keerpunt van de Tweede Wereldoorlog in
mei/juni 1943 legt) en werden meer van eerstgenoemden tot zinken gebracht dan
geallieerde schepen (blz. 42). De laatsten werden bovendien in zo’n hoog tempo
gebouwd, dat de Duitsers daar helemaal niet tegenaan konden torpederen. De
bombardementen op Duitsland slaagden er gedurende 1944 ook in de Duitse
infrastructuur plat te leggen; het is veelzeggend, dat in het laatste jaar van de
oorlog meer bommen vielen op Duitsland dan in de jaren daarvoor samen.
Kennedy heeft daarbij een scherp oog voor technologische ontwikkelingen
(vaak ideeën van individuen) en hoe deze door de geallieerden ook daadwerkelijk
werden toegepast. Hij geeft veel mooie details, schrijft prachtig en durft stelling te
nemen. Toch is hij niet altijd even overtuigend. Hoewel hij gelijk heeft dat de
Duitsers de hele Tweede Wereldoorlog het beste leger hadden, waren de Russen
er feitelijk al in december 1941 in geslaagd de Blitzkrieg een halt toe te roepen. Nu
de Sovjet-Unie niet in één grote klap was uitgeschakeld, maar tot een grote tegenaanval bij Moskou over kon gaan, was de Duitse invasie mislukt.
En dat was het grote keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 11 december
1941 was Duitsland in oorlog met Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, en daarmee in een Materialschlacht verzeild geraakt die het niet kon winnen.
Kennedy lijkt dat zelf ook wel min of meer toe te geven: ‘The Americans lost
heavily in the ferocious battles of that critical spring of 1944, and many of their
best bomber and fighter pilots were killed, maimed, or captured by a desperate
German resistance. But they always had reinforcing squadrons, while the Luftwaffe suffered a catastrophe from which it never recovered’ (blz. 129).
Kennedy zit er behoorlijk naast als hij stelt dat de meeste historici de Duitse
nederlaag bij Stalingrad van februari 1943 als het grote keerpunt zien (blz. 180).
Zeker militair-historici beschouwen het falen van de aanval op de Sovjet-Unie in
1941 als het grote keerpunt. Opvallend is ook, dat een aantal recente overzichtswerken over de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld die van Roberts en Beevor,
ontbreken. Kennedy lijkt zich daarbij vooral op de westelijke geallieerden te richten, terwijl de Tweede Wereldoorlog vooral aan het Oostfront werd beslist in de
strijd tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Voeg daarbij soms storende fouten
(Durchbruck in plaats van Durchbruch; de slag om Verdun vond niet in 1917 maar
in 1916 plaats) en de niet altijd beklijvende argumentatie.
Desalniettemin heeft de auteur een welkome bijdrage geleverd aan de historiografie over de Tweede Wereldoorlog. Vooral het samenspel tussen ideeën, complexe problemen, de rol van geografie en economie en hoe één en ander in de
LAK
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praktijk uitwerkte, leert ons veel over het hoe en waarom van het verloop van het
grootste conflict uit de menselijke geschiedenis.
Martijn Lak
Universiteit Leiden / De Haagse Hogeschool

D. Bannink, H. Bosselaar en W. Trommel (red.), Crafting Local Welfare Landscapes
(Den Haag: Eleven International Publishing, 2013) 171 p. ISBN 978-94-90947-958.
In de afgelopen jaren zijn sociaalwetenschappers steeds meer aandacht gaan besteden aan het proces van decentralisatie van de Nederlandse verzorgingsstaat
waarbij in toenemende mate overheidstaken op het gebied van de zorg en arbeidsmarkt van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld. Deze toenemende
aandacht is niet verwonderlijk aangezien dit proces een aantal belangrijke vragen
oproept. Een van deze vragen is of het decentralisatieproces primair moet worden
gezien als een liberale bezuinigingsoperatie of als uitkomst van het steeds breder
gedragen inzicht dat de overheid alleen hulp op maat kan bieden wanneer deze
dicht bij de burgers staat. Verwant hieraan is de vraag of decentralisering van
bijvoorbeeld de langdurige zorg, jeugdzorg en werkloosheidsvoorzieningen zal
zorgen voor grote verschillen in sociale rechten van burgers in verschillende gemeenten.
Deze vragen worden ook opgeroepen in het boek Crafting Local Welfare Landscapes dat onder redactie staat van VU-sociologen Duco Bannink, Hans Bosselaar
en Willem Trommel. Het boek richt zich evenwel primair op de vraag hoe lokale
beleidsmakers – die met een directe verwijzing naar hun professionele karakter
‘artisans’ worden genoemd –gebruik hebben gemaakt van de ruimte die zij hebben
gekregen om te experimenteren met nieuwe vormen van sociaal beleid. Het centrale argument van het werk is dat lokaal sociaal beleid fundamenteel anders
verloopt dan ‘regulier’ sociaal beleid, onder meer doordat het meer complex en
experimenteel van karakter en minder politiek gedreven zou zijn. Dit laatste is
volgens de auteurs met name het geval doordat lokale overheden (de nog steeds
flink sturende rol van de centrale overheid wordt voor het gemak buiten
beschouwing gelaten) een minder dominante rol spelen dan gedacht waardoor
professionele groepen (dienstverleners, managers) en belangenorganisaties veel
invloed op de invulling van beleid kunnen uitoefenen.
Dit is een prikkelende stelling die een flink aantal vragen oproept. Het is dan ook
jammer dat de auteurs er vervolgens niet goed in slagen dit argument systematisch
uit te werken. Dit is allereerst het resultaat van de opzet van de studie en het
beknopte gebruik van nieuw onderzoeksmateriaal. Slechts twee van de tien hoofd-
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stukken gaan door middel van case-studies van de invoering van de Wet Werk en
Bijstand (WWB) en van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (uitgevaardigd in respectievelijk 2004 en 2007) en van de gevolgen daarvan dieper in op
de vraag of er daadwerkelijk sprake is van ‘local crafting practices.’ Andere belangrijke hervormingen die onderdeel zijn van de decentralisatietrend worden zo goed
als volledig buiten beschouwing gelaten. De kern van het boek bestaat verder voornamelijk uit relatief korte hoofdstukken waarin verschillende auteurs elk een specifiek dilemma aanstippen waar lokale beleidsmakers mee te maken krijgen. Deze
dilemma’s zijn weliswaar interessant, maar worden niet toegepast op specifieke
situaties waardoor ze enigszins abstract van aard blijven.
Dit neemt overigens niet weg dat het boek zeker de moeite van het lezen
waard is. Zo biedt Deborah Rice, in een hoofdstuk waarvoor gedeeltelijk gebruik
is gemaakt van interviews met hulpverleners, een interessant micro-institutionalistisch perspectief waarin ze laat zien dat de complexe aard van lokale uitvoering
veel ruimte biedt aan ‘agency’ voor zowel beleidsmakers als uitvoerders. De hoofdstukken over de invoering van de WWB en WMO zijn ook uitstekend. Dit laatste
hoofdstuk is geschreven door Judith van der Veer en kan gezien worden als een
zeer beknopte versie van haar net verschenen proefschrift Weg uit het verleden dat
kijkt naar de manier waarop drie middelgrote gemeenten uitwerking aan de WMO
hebben gegeven.
Dennie Oude Nijhuis
Universiteit Leiden

Jan Luiten Van Zanden, et al. (eds), How Was Life? Global Well-Being since 1820
(Paris: OECD Publishing, 2014), 269 p. ISBN: 978-92-64-21406-4, doi: 10.1787/
9789264214262-en
In 2011 the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
started a biennial series, How’s Life, presenting the state of the world (books are
to be found at http://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life_23089679). In
2014 two related books appeared: How’s Life in Your Region?, and How was Life?
Global Well-Being since 1820. The latter leans on OECD’s interest in historical
statistics, which emerged with Angus Maddison’s efforts in attempting to grab
economic growth and standards of living in as many countries as possible during
the past two millennia. How was Life? is a sequel of this research, focusing on the
nineteenth and twentieth centuries.
As was the case with Maddison’s World Economy in 2001, How was Life? left me
astounded. What an awesome work it is. It comes in time to be part of the presentSCHOLLIERS
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day huge interest in inequality between and within nations. One of its great assets
is that a general audience will find answers to many questions about the history of
global wellbeing, and that specialists will learn about today’s state of the art
through the many tables, graphs, bibliographic references, and Internet links.
With regard to the latter, each of the 54 graphs and 63 tables has a StatLink to an
Excel file containing the data: this direct access is immensely valuable. I take the
opportunity to highlight the impressive and enthusing databank that is behind
How was Life?, https://www.clio-infra.eu/, containing 58 indicators about wellbeing in some 200 countries: overwhelming!
How was Life? is a collection of 13 chapters written by a team of international
experts who followed well-defined guidelines. The latter involves an identical
structure of the chapters: brief introduction, presentation of sources, assessment
of data quality, main highlights, correlation with gross domestic product (GDP),
further research, notes, and references. This systematic structure provides unity to
the book and allows for its efficient use. Unity also appears in chapters 1 and 13,
where the (hastened) reader may find a superb introduction and conclusion.
Chapter 1 provides a quick view on global wellbeing since 1820 that highlights
the methodology and themes, and gives a survey of the findings of the book.
Chapter 13 contributes to the measurement of wellbeing with a new composite
index. The utility of such composite indexes is discussed and various possibilities
are assessed, to eventually present a new index. Finally, unity is also achieved by
granting GDP a central role in measuring wellbeing, which leads to examining the
correlation between GDP and each indicator of wellbeing.
Indicators of wellbeing make yet another strength of the book. Familiar indicators (population, GDP, real wages, life expectancy, human height, income inequality) appear along with more recent measurements (education, political institutions, gender) and with new ones (personal security, environmental quality).
Bringing together old and new indicators into one volume is a genuine asset in
terms of methodology, theory and findings. Surely, some indicators are common,
but when evaluated, brought up to date and put within a larger frame they gain
relevance. Some new indicators could have been more comprehensive, like for
example personal security that considers homicide rates and war incidence, but
that may have included data on suicide, robbery or rape (the authors mention
terrorism, environmental hazards, and work accidents, about which insufficient
data are available, page 140). I welcome this opening toward a broader view of
wellbeing, but cannot but note that cultural aspects are still overlooked. Aren’t
these significant for interpreting wellbeing? This may be caused by lack of data (as
is the case with regard to dwelling). However, comfort (safe water; sewing system;
household appliances), food (kilocalories per person and day; per capita meat
consumption; hunger [threats]), or transport (number of cars; length of [rail]
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roads) may prove to be very relevant. Needless to say that consumption of goods
and services matters greatly, not just in terms of the social, economic and political,
but particularly in terms of the cultural (understood as assigning meaning that
materialises into countable items). Having said this, other indicators, both old and
new, may be thought of, such as unemployment, poverty, loans, the number of
libraries, the ownership of TV-sets, or the attendance of theatre performances (and
yes, this comment is unfair with regard to the already astonishing work).
How was Life? considers national borders, which is perfectly justifiable, but it
surprised me that an alternative is not mentioned: B. Milanovic proposes to neglect state borders and to use household surveys to learn about global inequality.４
Would this be a viable approach for assessing actual wellbeing in the world,
particularly in view of the rising inequality within countries? How was Life? focuses
on 25 countries from all over the world, on 8 world regions, and on the world as a
whole. The “world regions” and the “world” contain all countries (e.g., Belgium or
Chile are not part of the 25 countries, but are present in “Western Europe” or “Latin
America”, and “world). These 25 countries include the big players. An alternative
might have been to select countries from the 8 world regions, representing very
diverse developments, so to accentuate differences on the level of the nation.
Obviously, quality of the data differs with regard to time and place, and the
authors of the book evaluate this quality according to four categories (High, Moderate, Low, and Estimates), which appears in each chapter (not surprisingly, Estimates and Low quality are quite common up to the 1900s).
Finally, two minor comments: a register (names, places, and, especially,
themes) is badly missing, and a general bibliography that includes more than
just work that has been directly referred to in the book, would have been useful.
Summarising the book’s content is impossible because of its contribution to
various important debates and its relevance with regard to so many domains of
historiography. The Executive Summary (pages 19-21) attempts to do this, and,
running the risk of oversimplifying, I may finish this review by rewording the
conclusion with regard to the composite indicator of wellbeing (page 21): 1) wellbeing has progressed since the early twentieth century, except in Sub-Sahara Africa;
and 2) the overall wellbeing since the 1970s has shown a more modest growth than
the one expressed by GDP per capita, which differs from the previous period.
This book is the tip of the iceberg: it heralds a new era of passionate research with
regard to the history of wellbeing, economic performance and inequality in the world.
Peter Scholliers
Vrije Universiteit Brussel
4

B. Milanovic, Worlds Apart. Measuring International and Global Inequality, (Princeton 2005).
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Ronald van der Bie, Die dankb’re plant. Tabaksteelt in de Gelderse vallei ca. 16151900, (Amsterdam: Ronald van der Bie, 2012) 197 p. ISBN 978-94-6190-057-9.
Ronald van der Bie beschrijft de opkomst en neergang van dit gewas vanaf de
zeventiende eeuw en richt zich daarbij op de regio Amersfoort en vooral op
Nijkerk en omstreken, de belangrijkste centra van de tabaksteelt in Nederland.
Omstreeks 1730 kwam ruim 40% van de inlandse tabak uit deze streken. Op het
platteland direct rond die steden maar ook op dat in de verder weg gelegen landerijen werden honderden hectaren door tabak in beslag genomen. Duizenden
vonden hier een bestaan in de tabaksbouw.
Van der Bie brengt de ontwikkelingen nauwkeurig in beeld. Hij schrijft onder
meer over de teeltmethode in de regio, over welke typen tabaksschuren er werden
gebruikt, over de organisatie van de handel en productie, over de relaties tussen
arbeiders en planters. Hij laat zien dat de ontwikkelingen daar afweken van die in
andere delen van Nederland. Meestal geschiedde de tabaksteelt in deelbouw of
-pacht. Dat was een zware pachtvorm, omdat vaak niet minder dan de helft van de
oogst als pacht afgestaan moest worden. Het grote voordeel was echter dat de
risico’s ook werden gedeeld. Bovendien deelde de grondeigenaar in sommige kosten. Veel arbeiders kregen zo de kans zich op te werken tot kleine zelfstandigen. In
Amersfoort en Nijkerk daarentegen werd het werk volgens Van der Bie vooral
gedaan door arbeiders in dienst van kapitaalkrachtige planters. De sociaal-mobiliserende effecten van de tabaksbouw, volgens de meeste historici die zich met de
geschiedenis van de tabak hebben bezig gehouden een zeer belangrijk aspect van
deze teelt, ontbraken dus in Nijkerk en Amersfoort.
Heel mooi is dat Van der Bie over een bedrijfsadministratie beschikt, een bron
die maar zelden bewaard is gebleven. Aan de hand daarvan kon inzicht worden
gegeven in de bedrijfsvoering van een van dergelijke grote Nijkerkse plantersbedrijven. Hendrik en Gerrit van der Flier, met bijna 14 hectare aan tabaksland,
haalden in de periode 1833-1872 een gemiddeld rendement van 4,8%. De Van der
Fliers vertoonden rationeel ondernemersgedrag. Ze reageerden direct op prijsstijgingen en pasten de productie meteen aan een veranderende vraag aan. Van der
Bie kan laten zien dat de wijzigingen van de bedrijfvoering niet alleen bepaald
werden door het verloop van de relatieve prijzen, maar ook door de verhouding
tussen de kosten van arbeid en kapitaal (grond).
Het boek leest goed en de bedrijfsmatige cijfers worden op een toegankelijke
wijze gepresenteerd. Een minpuntje is dat het betoog wordt afgewisseld met intermezzo’s, waarin weinig ter zake doende casussen worden behandeld, vooral bedoeld om het thema in een breder kader te plaatsen, maar die het geheel een ietwat
rommelig aanzien geven. Een oplettende lezer zal zien dat de tekst op pp 135-137
over de economische ontwikkelingen in Amersfoort tussen 1850 en 1930 niet aan-
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sluit bij de periode die de bijbehorende tabel aangeeft, namelijk 1899-1947. De
periodeaanduiding in de tabel is fout.
Van der Bie is niet de eerste die over de geschiedenis van de inlandse tabak
schrijft. Veruit het belangrijkste boek daarover is de dissertatie uit 1976 van Henk
Roessingh: Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en
18e eeuw in Nederland. Van der Bie is net zoals de anderen die daarna over de
geschiedenis van dit gewas hebben geschreven schatplichtig aan dit standaardwerk. Van der Bie brengt de opkomst en de groei van de tabaksteelt in navolging
van Roessingh in verband de lange agrarische depressie van 1650-1750. De landbouwprijzen daalden structureel. De tabaksprijzen hielden zich echter beter dan
die van andere agrarische producten en uitbreiding van de teelt van dit nieuwe
gewas compenseerde het verlies aan inkomen ten dele. Daar kwam nog bij dat de
hoge opbrengsten per hectare het gewas aantrekkelijk maakten. Het nieuwe van
het werk van Roessingh was dat hij als een van de eersten in Nederland liet zien
hoe dynamisch de landbouw ook vóór de negentiende eeuw was, door een tropisch gewas te introduceren en met veel succes aan te passen aan het Nederlandse
klimaat.
Ook Roessingh besteedt aandacht aan de geschiedenis van de tabaksteelt in
Amersfoort en Nijkerk, die nu dus door Van der Bie, ten dele op basis van recent
onderzoek, verder is uitgediept. Van der Bie komt daarbij niet tot nieuwe inzichten. Dat neemt niet weg dat zijn boek een waardevolle aanvulling op het werk van
Roessingh is, zeker wat betreft de ontwikkelingen in de negentiende eeuw.
Paul Brusse
Universiteit Utrecht

Karen Kampwirth, Latin America’s New Left and the Politics of Gender: Lessons from
Nicaragua. (New York: Springer, 2011), 59 p. ISBN 978-1-4614-0359-3
Sinds de herverkiezing van Daniel Ortega (2006), voormalig revolutionair en leider
van het Nicaraguaanse Sandinistisch Front (FSLN, Frente Sandinista de Liberación
Nacional), is veel geschreven over de invloed van Ortega en het FSLN op het
sociaaleconomische beleid in Nicaragua, in het bijzonder wat betreft de situatie
van vrouwen. Weinig analyses presenteren echter gedetailleerd cijfermateriaal.
‘Latin America’s New Left and the Politics of Gender’ is daarom een cruciaal
werk, daar het op een kritische en gebalanceerde manier longitudinale statistische
gegevens – verzameld door overheidsinstellingen, NGO’s en internationale organisaties – met betrekking tot de situatie van vrouwen in Nicaragua presenteert en
analyseert.
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In dit uitstekende korte werk, brengt Kampwirth verschillende aspecten van genderbeleid – zoals de sociaaleconomische positie van vrouwen, de vertegenwoordiging van vrouwen in beleidsposities, wetgeving omtrent geweld tegen vrouwen,
etc. – op verrassende wijze samen om de evolutie en prioriteiten van Nieuw Links
in Nicaragua te situeren en analyseren.
Het boek vangt aan met een historisch hoofdstuk dat een uitstekende inleiding
vormt voor de lezer die niet bekend is met de socio-economische en politiekideologische situatie in Nicaragua. Kampwirth belicht hier de aanloop naar het
revolutionaire decennium – de jaren 1980 – en presenteert een adequate en beknopte analyse van de revolutionaire jaren en de twee neoliberale decennia die
hierop volgden. In deze inleiding staat de relatie tussen feminisme en de Sandinistische revolutie van de jaren 1980 centraal. Kampwirth biedt een kritische
beschouwing van de manier waarop, en redenen waarom, feministen en Sandinisten aanvankelijk in een relatief constructieve relatie traden. Ze bespreekt hiervoor
verschillende concrete factoren aan de kant van het FSLN – zoals het grote aandeel vrouwelijke strijdkrachten, de initiële bereidwilligheid van vrouwen zich te
conformeren aan de eisen van de partij, en het feit dat het FSLN beoogde een zo
breed mogelijke coalitie te vormen met een breed maatschappelijk draagvlak – en
aan de kant van vrouwen – zoals de mogelijkheid die revolutionair activisme bood
om uit traditionele genderrollen te stappen, het beeld van geëmancipeerd moederschap, de vaardigheden die vrouwen verwierven, etc. Deze factoren zorgden er
volgens de auteur voor dat de relaties tussen het FSLN en feministen aanvankelijk
vrij vlot liep. De auteur belicht echter ook hoe deze initiële relaties reeds de kern
van een latere contradictie in zich droegen, door aandacht te besteden aan vroege
conflicten omtrent de wijze waarop de revolutie vrouwen zou moeten emanciperen, en de vraag wat die emancipatie op zichzelf inhield. Ze besluit dat de toenemende tegenstelling tussen feministische organisaties en het FSLN te wijten is aan
de onverenigbare ‘old left party-centric view of social change’ waar het FSLN voor
stond, en de ‘new left social movement-centric view of social change’ waar vrouwenorganisaties voor stonden (p. 7).
In dit boekdeel belicht Kampwirth ook hoe het FSLN vanaf 2006 de erfenis en
betekenis van de revolutie begon teherinterpreteren, en daarmee de feministische
beweging verder tegen zich in het harnas joeg. Kampwirth’s argument verschilt
van de gangbare interpretatie, die stelt dat de FSLN-leiding enkel electorale motieven had voor deze herinterpretatie. Kampwirth gaat voorbij aan het idee dat dit
een louter opportunistische en pragmatische keuze was en beschrijft de beleidsshift van de huidige FSLN-leiders als een bewuste ideologische keuze. Ze onderbouwt dit argument door te kijken naar het stemgedrag van FSLN-beleidsmakers
in domeinen die geen media-aandacht kregen, en die dus niet gezien kunnen
worden als een poging om de publieke opinie te bespelen, maar die integendeel
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uitingen zijn van het feit dat de partij zelf een stap in de meer conservatieve
richting gezet heeft.
Dit argument overlapt ook met het argument dat in het tweede deel van het
boek verder wordt uitgewerkt. Hier worden zes indicatoren van vrouwenrechten
besproken (socio-economische status van vrouwen, relatie tussen feministes en de
staat, aantal vrouwen in beleidsposities, wetgeving omtrent geweld tegen vrouwen, reproductieve rechten en seksuele rechten). Kampwirth besluit dat de merites van het huidige FSLN in al deze domeinen erg ambigu zijn, en schuwt de
eenzijdig negatieve interpretatie die in kritische analyses vaak wordt gepresenteerd. Op basis van een scherpe longitudinale en comparatieve analyse van gegevens vergelijkt Kampwirth het beleid van het FSLN in Nicaragua met dat van zijn
politieke voorgangers, evenals met het beleid van nieuw-linkse partijen in andere
Latijns Amerikaanse landen zoals in Brazilië, Paraguay en Venezuela. Op basis
hiervan concludeert ze dat het huidige FSLN een aantal significante wetswijzigingen en beleidsprogramma’s heeft doorgevoerd die ook vanuit feministisch perspectief geprezen kunnen worden – ook voorbij de evidente electorale keuzes –
maar dat dit in scherp contrast staat tot de feitelijke relatie tussen de Ortegaadministratie en feministische activistes.
De auteur besluit met een eloquente samenvatting waarin ze de volatiele positie en keuzes van het FSLN toeschrijft aan het feit dat er onder Sandinisten reeds
sinds van bij aanvang onenigheid was over verschillende waarden. Dit waardenpakket ging vervolgens steeds meer ontrafelen, wat sommige sandinisten naar
autonome bewegingen dreef, andere in neoliberale richting en nog andere in de
richting van het huidige FSLN met zijn ‘nieuw-linkse’ politiek. Dit uiteengroeien
leidde tot fervente beschuldigingen heen en weer tussen FSLN-sandinisten en
‘dissidente’ sandinisten, over wie ‘rechts’ of ‘links’ kan genoemd worden. Kampwirth laat deze vraag onbeantwoord, maar stelt wel de vraag wat Sandinisme is.
Moet dit in essentie gezien worden als een stroming gericht op het beëindigen van
cliëntelisme, caudillo-politiek en het brengen van meer democratie, of eerder als
een stroming die vooral gericht is op het voorzien in de basisbehoeften van de
arme lagen van de bevolking? De schijnbare onmogelijkheid tot het verenigen van
deze twee doelen in het huidige politieke bestel leidt volgens de auteur tot de
bekende toestand van polarisatie, die ook de gemengde resultaten van de FSLNregering in het domein van beleidsvoering rond gender kan verklaren.
Kampwirth besluit hiermee haar boek op een ingetogen en gebalanceerde
manier die uitzonderlijk is in literatuur over de relatie tussen het huidige FSLN
en feminisme/vrouwenrechten. Zij belicht de verdiensten van het huidige FSLN in
het domein van gender, zonder daarbij kritische vragen omtrent de shift in het
waardenpatroon van het FSLN te schuwen. Deze competente analyse, gecombineerd met een uitgebreide analyse van kwantitatieve en kwalitatieve bronnen en
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een heldere schrijfstijl, maken dit dan ook een uitstekende werk voor wie een
consistent en efficiënt overzicht wil krijgen van de beleidsmatige ontwikkelingen
met betrekking tot vrouwenrechten in Nicaragua en hoe deze kunnen gekoppeld
worden aan de bredere politieke evolutie in het land en in de regio.
Tine DeStrooper
Antwerp University

Ruth Oldenziel and Mickael Hård. Consumers, Tinkerers, Rebels. The People who
Shaped Europe. (London: Palgrave Macmillan, 2013) 416p. ISBN 978-0-230-30801-5
Sewing machines, bicycles, travel agents, milk bars and Barbie dolls all make an
appearance in this volume in the Making Europe: Technology and Transformations series (edited by Johan Schot, Eindhoven University and Phil Scranton, Rutgers University). What at first sight may look like a random mix of products
actually all are items that once inspired or were inspired by consumers who were
not just passively on the receiving end of the production and marketing process.
These consumers rebelled against or tinkered with technology and processes ranging from dressmaking and preserving food to decorating homes, playing and
traveling.
Where often the history of Europe is defined by war and rupture, the editors
and authors of the Making Europe series have taken an alternative approach to
their subject. They put the spotlight on technology instead of war as this view can
help to understand that recent European history is also about continuity and
about building cross border connections despite war and conflict. For a better
understanding of the role of technology the very meaning of technology required
rethinking. In the view of editors and authors technology is about “people and
values; ideas, skills, and knowledge” and “central to the creation of Europe.” (p.ix)
In this first volume in the series the focus is on the people. “The authors argue that,
while inventors, engineers and politicians played their parts, it was consumers,
tinkerers, and rebels who have been the unrecognized force in the making of
Europe. “ (p. xiii)
The basic premise of this volume thus is that consumers shaped the products
to their needs and in doing so shaped their lives and eventually Europe. The
volume offers a history of technology not in the guise of the big technological
developments and inventions like the steam engine and the spinning jenny, but
as a social history of ordinary everyday things like sewing machines and printed
patterns that (were) turned into extraordinary means to, for instance, reduce
social inequality and improve the quality of life.
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The volume consists of three parts: I. The Nineteenth Century: Shaping new technologies; II. After the Great War: Who Directs Technology? and III. Beyond The
1960s: Users Empowered? Topics include toys, housing, travel, food, recycling and
many more. The idea of a history from below - where critical consumers and ‘user
movements’ using, criticizing and transforming technology, are the important
agents that shaped Europe - is more convincingly substantiated in some chapters
(Poaching from Paris on fashion) than in others (Creating European Comfort on
living conditions, housing and interiors) but overall it is well founded. Oldenziel
and Hård put consumer agency center stage and by doing so they change our
perspective on the history of Europe as well as our ideas about technology.
The influence of the US or better the interaction with the American way,
especially after WW II, is another recurring theme. Despite the growing difference
between Europe, often sober and practical, and the United States, land of abundance and commercialism, the importance of the United States is undeniable.
Examples like the Barbie doll and blue jeans show that ideas and products that
originated in Europe, took shape in the US and were then embraced and tweaked
in Europe.
The volume gives an insightful view on the shaping of the European way of live
and how it was influenced by its inhabitants, taking its examples from all corners
of the continent. It provides a thorough background to an ongoing story: the
current struggle of bicyclists in the City of London for instance echo’s the clash
between bicyclist and motorists in the 1930s that is discussed in the chapter
Bicycling & Driving Europe. Consumers, Tinkerers and Rebels is an entertaining,
beautifully illustrated volume that focuses on the people of Europe who used and
innovated technology to their advantage and in doing so created a shared European culture.
Els Hiemstra-Kuperus
International Institute of Social History

Leen Roels, Het tekort: Studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse
kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974 (Hilversum: Verloren,
2014) 280 p. ISBN 978-90-8704-428-2
Sedert de depressie van de jaren dertig werden de kleine en oude steenkolenmijnen in het Luikse steenkolenbekken steeds meer geconfronteerd met een tekort
aan lokale arbeidskracht. De mijnen moesten na 1944 in toenemende mate een
beroep doen op buitenlandse arbeiders waardoor er in de Luikse mijnen sedert
begin jaren vijftig meer buitenlanders werkten dan Belgen. Alle steenkolenmijnen
KREUKELS

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TSEG1501_05_RECE_1Kv29_proef2 ▪ 23-03-15 ▪ 10:10>

115

Pag. 0115

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE EN ECONOMISCHE GESCHIEDENIS

kampten met het probleem dat de zware, gevaarlijke en vuile mijnarbeid weinig
geliefd was, maar nergens moesten de mijneigenaren ’ zozeer een beroep doen op
buitenlandse arbeiders als in het Luikse steenkolenbekken.
Leen Roels heeft een origineel, fraai en helder proefschrift geschreven dat
steunt op een nauwgezette analyse van uniek bronnenmateriaal. De vraag naar
de oorzaken en de ontwikkeling van het tekort aan lokale arbeidskracht in het
Luikse steenkolenbekken sedert het einde van de negentiende staat daarin centraal. Roels belicht in vijf deelstudies verschillende aspecten van dit tekort. In het
eerste hoofdstuk staan de structurele ontwikkelingen en de geografische en demografische aspecten van de arbeidsmarkt in de Luikse mijnen centraal. In hoofdstuk
2 komt een lange tijd onderbelicht thema aan de orde: vrouwenarbeid in de
mijnen. Vrouwenarbeid betekende vooral slepersarbeid: het duwen van de volle
kolenwagens naar de schachten en het bovengronds selecteren van de kolen. Circa
2.500 vrouwen (ruim 6% van de personeelsbezetting) werkten aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog in de Luikse mijnen. Pas in 1892 werd vrouwenarbeid
in de mijnen in België verboden, later dan elders in Europa. Vrouwenarbeid kende
een hoog verloop, vooral als gevolg van seizoensarbeid in de landbouw, en betrof
alleen de meest eenvoudige, minder gevaarlijke werkzaamheden die vooral bovengronds werden verricht. De loonverschillen met mannen waren aanzienlijk en
hebben er wellicht toe geleid dat mijnarbeid voor vrouwen steeds onaantrekkelijker werd. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt de groei van het aandeel buitenlandse
mijnwerkers verklaard en hoofdstuk 5 gaat dieper in op het verloop onder de
mijnwerkers.
Het antwoord op de vraag waarom er zoveel buitenlanders in de Luikse mijnen
werkten, is niet verrassend, maar dat was ook niet te verwachten. Mijnarbeid is en
was weinig geliefd. Het Luikse bekken was geen uitzondering. Een enquête onder
Franse industriearbeiders uit de jaren 1957-1959 toonde aan dat geen enkele beroepsgroep zo massaal negatief oordeelde over het eigen vak als mijnwerkers.
Mijnarbeid werd minder als een beroep dan als een last beschouwd. De directies
van de Duitse mijnen klaagden in 1960 dat vrijwel geen enkele schoolverlater in
Duitsland nog mijnwerker wilde worden.５ Bij de oprichting van de Nederlandse
Ondergrondse Vakscholen voor mijnwerkers in 1945 was een van de doelstellingen
“de kweek van jongens die niet neerzien op hun dagelijkse arbeid als een noodzakelijk kwaad, doch met een zekere fierheid hun vakwerk en levensomstandigheden aanvaarden”.６ Het bevorderen van fierheid om het levenslot te aanvaarden
was evenwel een onbegonnen zaak, een illusie.
Scholing leek er meer op gericht de status van de mijnwerker te verhogen dan
5
6

Der Spiegel van 13 Juli 1960
Rob Wolf; http://www.demijnen.nl/actueel/artikel/tussen-delft-en-nijmegen-de-ovs
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hem kennis bij te brengen over zijn vak, want dat leerde je vooral in de praktijk.
Vakinhoudelijke competenties leken voor het werk nauwelijks vereist, het ging
vooral om lichaamskracht: hoe gezonder en hoe sterker, hoe meer je verdiende.
Vandaar dat de mogelijkheden om in het beroep carrière te maken ook zeer laag
werden ingeschat. Zwart-wit gesteld maakte een mijnwerker een carrière in omgekeerde richting. De jonge, gezonde houwer bereikte vrijwel meteen zijn hoogste
niveau, hoe ouder hij werd, hoe slechter hij meekon. Op zijn veertigste was hij
feitelijk al afgeschreven; van hard werken in een mijn werd je eerder invalide en
ging je eerder dood.
Een met name in de sociale geschiedenis van de Nederlandse mijnbouw onderbelicht aspect in Roels’ studie is de kunstmatige beperking van het kindertal in
mijnwerkersgezinnen teneinde de kinderen een betere toekomst buiten de mijnbouw te kunnen garanderen. Het accent dat in Nederlandse studies steeds ligt op
de relatief hoge geboorteaantallen in de katholieke provincies ziet over het hoofd
dat dit fenomeen ook in de Nederlandse mijnstreek manifest was. (hier zou een
referentie die dit laatste staaft gepast zijn)
Zoals de heldere analyse van Roels aantoont, bepaalde het aanbod van werkgelegenheid buiten de steenkolenindustrie in hoge mate in hoeverre op de lokale
arbeidsmarkt voldoende arbeidskracht voor het gevaarlijke en ongezonde werk in
de mijnen kon worden geworven. Zodra mijnwerkersgezinnen een zekere mate
van welstand bereiken en het onderwijs of diversifiëring van werkgelegenheid
kansen bieden om de mijn te ontvluchten, daalt het aanbod van arbeid uit de
directe omgeving. Werkgevers trachten dan in toenemende mate arbeiders van
elders aan te trekken. In het mijnbekken van Luik vormt de depressie van de jaren
dertig deze cesuur. De ijzer- en staalindustrie, de bouwnijverheid en andere industrietakken bieden mijnwerkersgezinnen na de jaren dertig aantrekkelijkere
arbeidsplaatsen dan de mijnbouw. De oude en kleine Luikse mijnen, die reeds
sedert eind jaren dertig over hun hoogtepunt heen zijn en steeds minder kolen
produceren, nemen bij de werving van mijnwerkers een veel zwakkere positie in
dan de grotere en modernere Nederlandse mijnen die het zich in de Limburgse
industriële monocultuur kunnen veroorloven lagere lonen en slechtere secundaire
arbeidsvoorwaarden aan te bieden dan de verouderde Belgische mijnen. Het ging
de buitenlandse mijnwerkers in de Luikse mijnen vanuit dat opzicht gezien niet
slecht.
Loek Kreukels
Maastricht
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Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World. A Global History of the
Nineteenth Century (Princeton: Princeton University Press, 2014) 1167 p. ISBN 9780-691-14745-1.
Door collega’s ‘de Braudel van de negentiende eeuw’ genoemd worden: je kunt het
slechter treffen als historicus. Het overkwam Jürgen Osterhammel voor zijn bijna
1200 pagina’s dikke The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century, de Engelse vertaling van zijn oorspronkelijke studie Die Verwandlung der Welt (2009). Leuk natuurlijk zo’n compliment, maar het zadelt de auteur
wel op met een behoorlijk verwachtingspatroon bij de lezer. Gelukkig slaagt Osterhammel er volledig in daaraan te voldoen.
The Transformation of the World is geen eenvoudig boek: er wordt van de lezer
behoorlijk wat inspanning gevraagd. Vooral het eerste deel van de studie is stevige
en vooral erg theoretische koek. Osterhammel zet daarin de lijnen van zijn studie
uit en vraagt zich bijvoorbeeld af wanneer de negentiende eeuw nu eigenlijk begint
en eindigt. Wat dat laatste betreft, volgens de auteur in sommige opzichten pas na
1945: ‘From the retrospect of 1950, the year 1910 – when, as Virginia Woolf once
quipped, human character changed – appeared to be infinitely remote. In many
respects, however, it was closer than the horrors of the most recent war’ (p. 919).
Osterhammel biedt in zijn boek daadwerkelijk een globale blik. Als hij de grote
revoluties van halverwege de negentiende eeuw beschrijft, analyseert hij dus niet
alleen de gebeurtenissen in Europa, maar zeker ook in India en China, waar
tijdens de Taiping-opstand naar schatting tussen de dertig en zestig miljoen mensen om het leven kwamen. Daarbij vielen de slachtoffers in Europa welhaast in het
niet, al sneuvelden alleen al in Hongarije ongeveer 100.000 soldaten, ‘to which
should be added thousands of peasants killed in rural conflicts among the nationalities of the Danube region’ (p. 545).
De auteur spreidt een enorme kennis van zijn onderwerp en belezenheid tentoon. Het notenapparaat en de bibliografie beslaan maar liefst 195 pagina’s. Het
gevaar bestaat dan dat de schrijver zich verliest in details, maar Osterhammel
ontwijkt die valkuil vakkundig en verliest nooit de grote lijn uit het oog. Die rode
draad is de veranderende relatie tussen mens en natuur, de toenemende verstedelijking, de rol van slavernij en diens afschaffing, en de rol van natiestaten. De
wereld raakte, zeker in het laatste kwart van de negentiende eeuw, meer en meer
verbonden door de telegraaf, het stoomschip en de spoorwegen. Vanaf circa 1870
begon de eerste golf van mondialisering, die pas eindigde met het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog.
Tussen al deze ingrijpende veranderingen door heeft Osterhammel steeds een
scherp oog voor het detail en de gevolgen voor het individu. Mooi is zijn beschrijving van het veranderende gevoel van tijd en de gevolgen van het invoeren van de
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klok/het horloge. Laatstgenoemde was veel wijdverspreider dan de stoommachine, zeker in de eerste helft van de negentiende eeuw, en gaf een heel ander
ritme aan het leven. In de woorden van Osterhammel: ‘It ordered and disciplined
societies in a way in which production technology alone could not have done [...]
It was emblematic of a time regime more uniform than that experienced in a
close-to-nature peasant lifestyle’ (p. 71 en 73).
Osterhammel wijst er ook op dat in de negentiende eeuw, hoewel hierin de
eerste totale oorlog in de geschiedenis werd uitgevochten (de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861-1865), geen van de tien bloedigste oorlogen uit de menselijke
geschiedenis plaatsvond tussen 1815 en 1914. In verhouding tot de snel groeiende
bevolking van Europa (de demografische transitie) ‘there were seven times more
war-related deaths in the eighteenth century than in the nineteenth’ (p. 125). Dat
betekent natuurlijk geenszins dat de negentiende eeuw een vreedzame periode was.
Bovendien veranderde het internationale krachtenveld ingrijpend met de Duitse
eenwording van 1870-1871. Nu was er opeens een staat op het Continent die te
groot was voor Europa en te klein voor de wereld, een probleem dat feitelijk pas in
1945 werd ‘opgelost’. Osterhammel laat er ook geen twijfel over bestaan hoe gruwelijk het slagveld in de negentiende eeuw werd, een gevolg van dienstplichtlegers en
technologische vernieuwingen. Dat er na 1871 geen ‘armies of cripples’ waren zoals
na 1914, werd slechts veroorzaakt door de slechte medische voorzieningen: ‘It was
not because few had been wounded but because their chances of survival were
extremely poor’ (p. 491). Ook dat was een situatie die lang in de twintigste eeuw
zou blijven bestaan en pas tijdens de Tweede Wereldoorlog sterk verbeterde.
Osterhammel beperkt zich geenszins tot Europa, en ruimt evenveel ruimte in
voor de Verenigde Staten, India, Afrika en zeker ook China. Hij gaat daarbij vanzelfsprekend ook uitvoerig in op de Industriële Revolutie, na de neolithische revolutie
de tweede grote omwenteling in het menselijke bestaan, en de Great Divergence
tussen het Westen en de rest van de wereld. Ook hier weet hij de grote lijn prachtig
te verweven met het persoonlijke, en die delen van het boek lezen als een trein. Op
de korte termijn was de Industriële Revolutie natuurlijk lang niet altijd een verbetering voor mensen – denk aan de in krotten wegkwijnende arbeiders die aan het
moordende tempo van de fabriek werden onderworpen – maar ‘the key economic
fact of modernity is not industrial growth per se but the general improvement in the
conditions of human existence, along with increased polarization in terms of wealth
and poverty among various regions of the planet’ (p. 643).
De auteur heeft over het algemeen een goede pen, maar zijn stijl is soms wat
opsommerig (letterlijk: First, Second, etc.), waardoor deze studie soms wat stroperig leest. Het wordt de lezer ook niet altijd even gemakkelijk gemaakt, het is soms
pittige en al te breedvoerige kost. Dat zijn echter kleinigheden. Wie het boek na
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lezing terzijde legt, stelt tevreden vast dat hij een prachtig, mondiaal panorama
van de negentiende eeuw heeft voorgeschoteld gekregen.
Martijn Lak
Universiteit Leiden / De Haagse Hogeschool

Dennie Oude Nijhuis, Labor Divided in the Post War European Welfare State. The
Netherlands and the United Kingdom, (Cambridge: Cambridge University Press,
2013), 251 p. ISBN 978-1-107-03549-2
‘Welfare state development progressed depending on the willingness of labor associations to redistribute income and risk within the labor category’. Deze zin uit het
slothoofdstuk (p. 209) vat de centrale these van dit boek samen : welvaartsstaten
konden zich verder ontwikkelen op voorwaarde dat de werknemers bereid waren
tot herverdeling binnen de eigen groep. De mate waarin dit gebeurt is functie van
de structuur van de vakbeweging : industrievakbonden zijn meer geneigd tot
herverdeling dan craft unions. Omdat Nederland vakbonden heeft van het eerste
type en Groot-Brittannië van het tweede, biedt de Nederlandse welvaartsstaat een
betere bescherming voor de werknemers met een lager loon dan de Britse.
Dit boek vergelijkt de ontwikkeling van de welvaartsstaat sinds de bevrijding
tot de jaren 1980 in Nederland en Groot-Brittannië voor vier sub-sectoren van de
sociale zekerheid : de oudedagsvoorzieningen, de werkloosheidsverzekering, de
uitkering voor arbeidsongeschikten en gehandicapten (‘WAO’) en systemen die
vervroegde uittreding (voor het bereiken van de pensioenleeftijd) uit de arbeidsmarkt vergemakkelijken. In deze stelsels speelt herverdeling een belangrijke rol en
zijn dus het best geschikt om de stelling van de auteur te toetsen. De deeltakken
worden in verschillende hoofdstukken comparatief geanalyseerd. Deze thematische hoofdstukken worden voorafgegaan door twee inleidende hoofdstukken
over de rol van de arbeidersbeweging in de ontwikkeling van de welvaartstaten
en de structuren van de vakbeweging.
De argumentatie is goed te volgen : het boek is logisch, bijna piramidaal opgebouwd. In de hoofdstukken over de oudedagsvoorzieningen en de werkloosheidsverzekering worden de basiselementen aangebracht, die op een meer gesofisticeerde wijze worden toegepast op de domeinen van de vergoedingen aan gehandicapten en vervroegde uittredingsregelingen. Deze werkwijze laat toe de argumentatie steeds te verfijnen en verder toe te spitsen.
Niet alleen wat structuur en presentatie betreft is dit boek zonder meer geslaagd te noemen, dat geldt ook voor de empirische onderbouw en de integratie in
de bestaande literatuur. De auteur kiest positie in het internationale debat over de
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ontwikkeling van de welvaartsstaat: anders dan de recente literatuur die focust op
de rol van de werkgevers kijkt Dennie Oude Nijhuis naar de vakbeweging, niet
omdat hij daar, zoals in de oudere werken de drijvende kracht ziet achter de
ontwikkeling van de welvaartsstaat, wel om de verschillen te verklaren in de
ontwikkeling tussen de nationale staten. Hij komt, zoals aangegeven uit bij de
structuur van de vakbonden en de mate waarin die herverdeling binnen de werknemersgroep en solidariteit van de beter betaalden met de minder goed betaalden faciliteerde. De verklarende kracht is toe te schrijven aan het feit dat op die
manier de lasten voor het grootste deel werden gedragen door de werknemersgroep (bij voorbeeld door het laten meebetalen voor het verzekeren van een risico
waaraan men weinig is blootgesteld of het invoeren van loongrenzen die ertoe
leiden dat iemand veel bijdragen betaalt maar lage uitkeringen ontvangt).
Omdat de Nederlandse vakbonden industrievakbonden zijn kan die solidariteit worden georganiseerd en is de welvaartsstaat er genereuzer en meer egalitair
dan in Groot-Brittannië waar de TUC het veel lastiger heeft om op te komen voor
de laagst betaalden en er vaak wordt geopteerd voor minimale flat-rate regelingen
aangevuld met private verzekeringen (voor wie daar de middelen voor heeft). Een
bijkomend verklarend element is dat de Nederlandse vakbonden, meer dan de
Britse, bereid waren om looneisen te matigen om sociale zekerheidsregelingen
mee te financieren. Dit bracht de werkgevers tot meer toegeeflijkheid omdat de
betere regelingen hen minder kostten of de overheidsfinanciën niet zouden belasten. Ondanks de focus op de vakbeweging verliest de auteur nooit (en volkomen
terecht) de werkgevers uit het oog : het onderzoek besteedt aan beide groepen
aandacht. Dat blijkt ook uit het empirische fundament van het boek. Naast literatuur heeft de auteur uitgebreid archiefonderzoek verricht in de archieven van
vakbonden en werkgeversorganisaties, maar ook van overlegorganen waar beide
groepen met elkaar in contact kwamen of in archieven van overheidsdiensten die
bevoegd waren voor de sociale zekerheid.
Bijzonder verdienstelijk is de combinatie van bronnenonderzoek met het gebruik van concepten uit de sociale wetenschappen: de auteur gaat permanent in
dialoog met sociale wetenschappers, 7maakt gebruik van hun theoretische inzichten of stelt die op basis van zijn onderzoek net in vraag.
Hoewel de argumentatie van dit vernieuwende onderzoek overtuigt, kunnen
enkele kanttekeningen worden gemaakt. De eerste is een paradox: hoewel de auteur
de focus verschuift van patroons naar vakbonden toont zijn onderzoek net de
dominante positie aan van de werkgevers in het debat over de welvaartsstaat:
geeft de analyse niet aan dat de vakbeweging, wanneer ze de welvaartsstaat wilden
uitbreiden, zich best meegaand opstelt tegenover de werkgevers door via de herverdeling de rekening van de betere regelingen door de werknemers te laten betalen?
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Geeft dit niet aan dat althans op een aantal punten de uitbreiding van de welvaartsstaat diende te worden afgedwongen van de werkgevers?
Een kwestie die wat weinig uit de verf komt, vooral voor Nederland, zijn de
interne breuklijnen binnen de werkgeversgroep. De Nederlandse werkgevers stonden niet altijd op één lijn in discussies over concrete dossiers. Er bestonden
verschillende (verzuilde) interprofessionele patronale organisaties naast elkaar,
maar de breuklijnen liepen niet steeds volgens deze organisaties, zo kan men
afleiden uit bepaalde discussies. De vraag of hier een sector of regiospecificiteit
aan ten grondslag lag en of er sprake was van een algemeen patroon wordt niet
gesteld of beantwoord.
Deze kanttekeningen doen nauwelijks afbreuk aan de kwaliteiten van dit werk
dat vele nieuwe vragen en discussiepunten opwerpt waar we in het korte bestek
van een recensie jammer genoeg niet op kunnen ingaan.
Dirk Luyten
CEGESOMA/Universiteit Gent

Anna Cento Bull and Philip Cooke, Ending Terrorism in Italy (London: Routledge,
2013) 245 p. ISBN 978-0-415-60288-4
Since 9/11 different forms of terrorism have returned to be in the centre of scholarly
and intellectual attention. Numerous books have been written about both contemporary and historical violent contestations of the state in the last years. At a first glance
Ending Terrorism in Italy by Anna Cento Bull and Philip Cooke published in the series
‘Studies in Extremism and Democracy’ seems to be just another addition to this
growing literature. Upon closer inspection, however, it becomes evident that Ending
Terrorism is different in that it attempts to conceptualize the way Italy tried to bring
an end to terrorism. Having largely been considered a historical phenomenon (the last
violent terrorist acts in Italy have taken place more than 20 years ago), it demonstrates
to what extent Italian terrorism is still at the centre of political and social debate. By
including both the perspectives of the victims and their relatives as well as the one of
the former terrorists, it attempts to analyse both processes of de- radicalization and
questions of reconciliation, truth and justice from the widest possible angle.
The book is divided into two main parts. After a short introduction that tries to
give an overview of the explanations of the phenomenon of Italian terrorism, Part I
‘Ending the violence’ examines both collective and individual processes of disengagement. It analyses on the one hand the parliamentary process leading to the
reform of the prison system and the legislation of the 1980s and on the other hand
the way this has been experienced by former left- and right-wing terrorists. Basing
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the analysis mainly on existing published memoirs and face-to-face interviews, the
authors try to answer the question of how and why individual terrorists disengage,
to what extent this can be considered an individual process and which role contextual factors and agency play.
Part II ‘After terrorism’ explores the legacy of terrorism as a wider social process
that has left enduring feelings of mistrust among both victims and citizens. It draws
from both former perpetrators’ and victims’ perspectives and highlights the main
factors that have influenced Italy’s partial and incomplete process of ‘ending terrorism’. According to the authors, the fact that the nature of truth and truth recovery
remains contested and provides one of the biggest obstacles to reconciliation clearly
highlights the need for truth recovery and truth acknowledgement. The final chapters of Part II are comparative in nature: the testimonies of the victims and their
relatives are compared and contrasted to the ones of the former terrorists and the
Italian experiences are assessed in relation to Northern Ireland and Spain.
As the authors themselves point out, there are many studies on the processes
of radicalization, but very few that analyze the inverse process of disengagement
from violence. While studies of former terrorists abound, the role that victims and
their associations play in the triangle “state-terrorists-victims” has furthermore
been largely overlooked by current research. Through the analysis of story-telling
by both sides, the authors are trying to close this research gap. The space dedicated to the analysis of the perspectives of the victims and their relatives is nevertheless considerable smaller than the one dedicated to the perpetrators. In light of
the recognition that their views and activities have been seriously neglected by
existing scholarly literature, this imbalance is surprising but does little to narrow
the otherwise outstanding merits of the detailed analysis.
By not only discussing the lasting social and political legacy of terrorism in Italy
but by also critically examining different ways of promoting conciliation and
reconciliation processes, Bull and Crooke are able to address wider issues connected to the process of truth-telling, truth acknowledgement and democracy
building. Their work thus clearly aims at fulfilling not only an academic but also
a civil function. The results of their research undeniably shed new light on the
question of how to successfully reintegrate former terrorists into society while
avoiding at the same time the isolation of the victims. The Conclusions of the
book indeed read a bit like a policy brief with clear recommendations. They
provide valuable hints at the role that amnesia and post memory play in processes
of personal and collective healing that will be of interest not only to historians and
social scientists but also to politicians and policy makers.
Aline Sierp
Maastricht University
SIERP
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Inge Bertels, et al.(eds), Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiendeeeuwse literatuur, (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2013), 320 p. ISBN 978-905867-969-7
Het hier besproken boek is de neerslag van een boeiend congres dat plaatsvond
aan de Radboud Universiteit Nijmegen in maart 2011. Interdisciplinair en interuniversitair van opzet, had deze bijeenkomst met meer dan dertig lezingen – en nog
meer interventies! – de intentie om door te dringen tot diverse aspecten van
“beleving en verbeelding” tijdens de modernisering van het stadslandschap in de
negentiende eeuw.
Tussen beleving en verbeelding – aangenaam uitgegeven in weidse typografie en
opgesmukt met mooie illustraties door de Universitaire Pers Leuven – presenteert
nu aan de geïnteresseerde lezer een even divers menu aan essays. Daarbij speelt
het omvangrijke uitgeversteam, zoals toegelicht in de korte inleiding van het boek,
bewust de interdisciplinaire kaart (p. 7), en het verzamelde auteursveld van letterkundigen, cultuurhistorici, kunstwetenschappers en architectuurhistorici zetten
deze claim daadwerkelijk kracht bij. Tegelijk is gekozen voor een heldere lijn die
wordt samengevat in de ondertitel van het boek: “De stad in de negentiende-eeuwse
literatuur”. Het objectief is na te gaan wat literaire bronnen kunnen toevoegen aan
onze kennis, en daarbij mogen stadshistorici en literatuurwetenschappers actief
bij elkaar op visite komen (p. 9-13). Deze inhoudelijke intentie is zonder meer
vernieuwend en noodzakelijk, al worden na lectuur van het boek niet alle geëvoceerde verwachtingen en ambities ingelost.
Om te beginnen verdwijnt de hybride genese van het boek nooit helemaal uit
beeld. Het is ongetwijfeld een geslaagde ingeving om literaire bronnen centraal te
stellen, maar de gepresenteerde inhoudstafel voert die opzet niet consequent
door. Te verwachten bron-technische en methodologische problemen en hangijzers die de botsing van disciplines en het gebruik van literaire teksten oproepen,
worden niet gebruikt als kapstok. Eerder zijn de bijdragen, zoals op het congres,
thematisch geclusterd, en wel rond drie, gekende spanningsvelden in stedelijke
beeldvorming: (1) “spektakel en vertier”, (2) “groene idylle en inferno” en (3)
“vreemd en vertrouwd”. Zo bieden de dertien samengebrachte essays – wisselend
in omvang en kwaliteit – eens te meer een caleidoscoop van onderwerpen en
benaderingen aan. De inhoudelijke finaliteit – het nut van literaire bronnen voor
stadsgeschiedenis – is daarbij veelal ondergeschikt aan een ander doel of specifiek
debat: een knappe, cultuurhistorische bespiegeling rond de “naturalisatie van het
stadsbestaan” in het fin-de-siècle (van de hand van Andreas Stynen); een origineel
essay over de “mise-en-scène van de wetenschap” (van Sofie Onghena); of, bijvoorbeeld, een sprankelende analyse die inzoomt op de “beleving van de Antwerpse
stedelijke ruimte in revolutietijd” (van Brecht Deseure).
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Pas helemaal op het einde van het boek zet experte ter zake Mary Kemperink de
krijtlijnen uit van de door de editors opgezochte problematiek, namelijk: “kunnen
literaire bronnen gebruikt worden voor het bestuderen van de alledaagse stadsgeschiedenis, en zo ja hoe?” (p. 294). Haar mooie essay leest daarbij als beknopte,
state of the art over het gebruik en de moeilijkheden van literaire bronnen voor
stadshistorisch onderzoek. En tegelijk is het een concrete, methodologische toepassing ter zake gericht op het blootleggen van terugkerende patronen van ruimtelijke in- en exclusie in de negentiende-eeuwse literaire verbeelding van stedelijke huisbezoeken. Na lectuur van dit hoofdstuk, wordt duidelijk hoe verschillende andere essays in dit boek in hun bronnenanalyse eigenlijk te vrij omspringen
met nauwkeurig te definiëren literaire variabelen als genre, authenticiteit, auteursvisie, discours en intertekstualiteit. De specificiteit van de “literaire bron” als centraal discussiepunt, wordt verder uitgehold door het opnemen van bijdragen die
eigenlijk goeddeels gebruik maken van andere bronnen (zoals Nancy Stieber die
het fenomeen van ‘Oud-Holland’ analyseert via reclamemateriaal, plattegronden,
briefkaarten, enzovoort) of ingaan op het gedrag, eerder dan de teksten van eigentijdse literatoren (zoals bij Bruno Notteboom die de vereniging L’Art Public bestudeert).
Vraag is nu: is deze kritiek heel ernstig? Ergens wel, omdat het boek zo kansen
laat liggen om dieper in te gaan op het gebruik van literaire bronnen voor stadshistorisch onderzoek. Maar anderzijds zijn de uitgevers er wel in geslaagd om
verschillende, boeiende essays te verzamelen die elk afzonderlijk, en op hun manier, veel leesplezier verschaffen. En dat daarbij sommige teksten wel degelijk, en
ondanks al het voorgaande, de lezer uitdagen om literaire bronnen ter hand te
nemen, is alleen maar meegenomen. Want wie zou op voorhand hebben bedacht
dat de poëzie van de Antwerpse dichter Theodoor Van Ryswyck ons meer inzicht
zou geven in processen van “mental mapping” bij de negentiende-eeuwse stedeling (zie de mooie bijdrage van Adelheid Ceulemans)? Of dat de haast vergeten
romans van Lode Baekelmans een hilarische beschrijving bevatten op vroege vormen van suburbaan leven (zie het essay van Jens Van de Maele)? Of wat te denken
van literatuur die mogelijk mede bepalend is geweest voor het uitzicht van kleine,
Vlaamse provinciesteden (zie het stuk van Evert Vandeweghe)? Deze inzichten, en
nog veel meer zullen de geboeide lezer voor enkele dagen zoet houden. En wat
meer kunnen we eigenlijk van een goed boek verwachten?
Ilja Van Damme
Universiteit Antwerpen

SIERP

AUP – 156 x 234 – 3B2-APP flow
<TSEG1501_05_RECE_1Kv29_proef2 ▪ 23-03-15 ▪ 10:10>

125

Pag. 0125

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE EN ECONOMISCHE GESCHIEDENIS

Thomas Heebøll-Holm, Ports, Piracy and Maritime War. Piracy in the English Channel and the Atlantic, c. 1280-c.1330 (Leiden: Brill, 2013), 295 p., ISBN 978-90-04-235700 (hb) / ISBN 978-90-04-24816-8 (e-book).
Piraterij of zeeroof was in de late Middeleeuwen een endemisch fenomeen in de
Engelse en Franse kustwateren. Aan de vooravond van de Honderdjarige Oorlog
(1337-1453) was de scheidslijn tussen piraterij (illegale oorlogvoering ter zee), kaapvaart (particuliere legale oorlogvoering) en handelsvaart moeilijk te trekken. Pas
in de zestiende eeuw waren de verschillen in juridische zin duidelijk. De oorsprong van de wettelijke regelgeving gaat terug tot omstreeks 1300, een aspect
dat tot nu toe onderbelicht is gebleven. De Deense mediëvist Heebøll-Holm biedt
in deze handelseditie van zijn proefschrift een nieuw perspectief op piraterij in de
late Middeleeuwen en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de historiografie. Zijn onderzoek raakt bovendien aanverwante interessante vraagstukken over
maritieme rechtspraak, de soevereiniteit ter zee en de vorming van centrale overheden.
In de eerste hoofdstukken analyseert de auteur de praktijk van piraterij aan de
hand van een casestudie van de maritieme commerciële activiteiten van de belangrijkste havensteden aan beide zijden van Het Kanaal. De auteur concentreert zich
op de Engelse Cinque Ports (Hastings, Romney, Hythe, Dover, Sandwich), Bayonne
in Gascogne en kuststeden in Normandië van Saint-Malo tot Honfleur en Dieppe.
Oorkonden, kronieken, petities en processtukken bleken voldoende informatie te
bevatten over de koopvaardij, zeelieden, hun achterban en schermutselingen op
zee tussen de handelsconcurrenten. Het tweede deel van het boek behandelt de
politiek-wettelijke context van zeeroof.
Tussen 1280 en 1330 onderhielden de Engelse en Franse vorsten overwegend
vreedzame relaties. Door de groei van de wijnexport uit Bordeaux nam de scheepvaart toe en steeg piraterij navenant. In hun verklaringen spraken daders en slachtoffers elkaar voortdurend tegen. Beide partijen beriepen zich op zelfverdediging
of vergoelijkten hun optreden uit vergelding voor eerder geleden schade. Commerciële belangen waren echter de belangrijkste drijfveer. Piraten wisten zich
gesteund door de lokale autoriteiten, die profiteerden als helers van de buit. Zeeroof was, kortom, onderdeel van particuliere twisten tussen elkaar rivaliserende
maritieme centra. Volgens Heebøll-Holm waren de daders daarom geen piraten
in de traditionele betekenis van criminele en meedogenloze zeerovers die strafrechtelijk moesten worden vervolgd. De vorsten ontbeerden de middelen om
effectieve controle uit te oefenen en het geweld op zee een halt toe te roepen. Zij
lieten hun onderdanen met belangen in de zeevaart noodgedwongen hun gang
gaan, gelijk de edelen en krijgsheren die in grensgebieden, zoals de Schotse
marches, bepaalde privileges genoten. Dat schijnbaar onbeduidende conflicten
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konden escaleren, zoals in 1294 toen Filips IV van Frankrijk Gascogne confisqueerde, namen zij op de koop toe. Als wederdienst steunden de maritieme gemeenschappen de vorst in oorlogstijd met schepen en een ervaren bemanning.
Een zeeman was, afhankelijk van de omstandigheden, afwisselend handelaar,
piraat of admiraal.
Omstreeks 1300 namen de vorsten initiatieven om de particuliere oorlogvoering op zee te reguleren en te beteugelen. Een van hun instrumenten was om een
vergeldingsactie te rechtvaardigen door het verlenen van een letter of marque
(commissiebrief). Als een gedupeerde onderdaan via de gangbare procedures
geen genoegdoening kon krijgen, was hij met een represaillebrief gerechtigd zijn
schade te verhalen op de tegenstander. De vorsten probeerden wel langs diplomatieke weg te bemiddelen, maar dat proces vereiste wederzijdse instemming
over een financiële tegemoetkoming, de restitutie van schip en lading en vervolging van veroordeelden. Langzaam groeide het besef dat individuele vergeldingsacties contraproductief werkten voor de gemeenschap en resulteerden in een
vicieuze cirkel van ongebreidelde agressie. De verantwoordelijkheid voor een
structurele oplossing om orde en rust te herstellen werd in handen gelegd van de
plaatselijke overheden. Dit ontlastte de centrale overheid om recht te spreken in
zaken waarvan de bewijsvoering moeilijk lag. Het zou nog bijna twee eeuwen
duren voordat de vorsten meer grip kregen op het zeewezen. In de late Middeleeuwen was zeeroof, zo concludeert de auteur, ‘just as much an act of self-defence
and revenge as it was a profit-seeking act[...]it was rather an integral part of trade
and a way of handling disputes in societies with a low level of government-supplied
protection’ (p. 248).
Heebøll-Holm geeft een genuanceerde kwalitatieve analyse van piraterij in Het
Kanaal en de Atlantische kustwateren tussen 1280 en 1330. Tijdgenoten bleken
subtiele verschillen te onderscheiden tussen piratae, malefactores en milites
maris. Het bronnenmateriaal was helaas te fragmentarisch voor een kwantitatief
onderzoek naar de omvang van de problematiek en de winst- en verliesmarges
voor de handelaren. Het lijkt erop dat de kans om slachtoffer te worden van
piraterij niet zo groot was. Ports, Piracy and Maritime War is fraai uitgegeven,
compleet met een nuttig chronologisch overzicht, duidelijke kaarten en een uitgebreide bibliografie. Een interessant maar prijzig boek voor specialisten.
Anita M.C. van Dissel
Universiteit Leiden

VAN DISSEL
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Ben Maddison, Class and Colonialism in Antarctic Exploration, 1750-1920 (London:
Pickering & Chatto), XII +247 p., ISBN 978-1848934184 [Empires in Perspective, vol. 24]
Zoals vele jongens van die leeftijd, was ik als tienjarige gefascineerd door de “Grote
Ontdekkingsreizigers”, van Marco Polo over Magellaan tot de poolreizigers van de
vroege 20e eeuw. Op schoolreis in Londen, enkele jaren later, keek ik in het British
Museum vol ontzag naar het dagboekje waarin Robert Scott zijn laatste woorden
neergeschreven had, kort voor hij eind maart 1912 omkwam van kou en ontbering
(“(...) I do not think I can write more. (...) For Gods sake look after our people”). De
expedities naar Antarctica leveren inderdaad mooie staaltjes van heroïek, van
doorzettingsvermogen en opofferingsgeest – of dat was ten minste het beeld dat
generaties lang in massa’s boeken werd geschetst. Terwijl de andere zogenaamde
“ontdekkingsreizen” en dito “reizigers” al lang entzaubert waren, was dat eigenlijk
nog niet het geval voor de talrijke expedities naar het onbekende, onbewoonde en
onherbergzame zuidelijke continent. Ben Maddison, historicus verbonden aan de
Wollongong University in New South Wales in Australië, wil precies breken met
het “heroic individualism” (p. 197) dat quasi alle publicaties over de Zuidpoolexpedities kenmerkt. Hij plaatst de geschiedenis van de contacten met Antarctica in
een dubbel nieuw perspectief. Enerzijds wenst hij de klasse-dimensie van dat
gebeuren bloot te leggen; anderzijds wil hij aantonen dat de Antarctica-expedities
ook helemaal deel uitmaken van de koloniale geschiedenis. Daarin is hij aardig
geslaagd; in twee opzichten is zijn studie een blikopener.
Ten eerste: Maddison schrijft een volwaardige sociale geschiedenis van de
talrijke expedities naar Antarctica, van de 18e tot het begin van de 20e eeuw.
Zonder het harde labeur van de bemanning, zonder hun vakkennis en hun pijnlijke ontberingen zouden die initiatieven nooit hebben kunnen plaatsvinden. Toch
werd de rol van de mensen “from below deck” nooit voor het voetlicht gebracht.
De auteur analyseert de rol en de reproductie van de klasse-onderscheidingen aan
boord van de schepen: er heerste een strikte scheiding tussen de aanvoerder, de
officieren en (eventueel) de wetenschapslui enerzijds en de “kleine lieden” die met
ijzingwekkende werkomstandigheden werden geconfronteerd. De rekrutering, de
bikkelharde discipline (met uiteraard lijfstraffen), de betaalsystemen (onder meer
uitbetaling in alcohol), maar ook de weerstandsvormen en de agency van de
matrozen, krijgen in dit boek de volle aandacht. Bijgevolg is Maddison’s werk
een mooie bijdrage tot de global social history die transnationale vormen van
arbeid tot hun recht doet komen.
Ten tweede: dank zij Maddison’s boek krijgt de drang naar het zuidelijke continent (eindelijk) een plaats in de algemene expansie waardoor West-Europa
vanaf de 18e eeuw zijn dominantie over de planeet uitbouwde. Toenmalige grootmachten startten een wedloop naar alle uithoeken van de planeet, ook naar Ant-
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arctica. Naast Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten was vooral het Verenigd
Koninkrijk een koploper in die koers. Die expedities hadden meer dan louter
wetenschappelijke doeleinden. Onder meer (maar niet uitsluitend) speelden er
ook economische belangen mee. In de 19e eeuw nam de jacht op zeehonden,
robben en walvissen een hoge vlucht. Hiermee werd grof geld verdiend, opnieuw
dank zij het anonieme labeur van wat Ben Maddison de Antarctic working class
noemt. Pogingen om (delen van) dit uitgestrekte gebied te claimen voor één of
andere mogendheid waren er bij de vleet, maar uiteindelijk is Antarctica door
geen enkele pretendent echt geannexeerd in de volle zin van het woord – hoewel
de Britten wel degelijk de volledige dominantie van Antarctica voor ogen hadden.
1908, het jaar waarin de Britse Patentbrieven aangaande de Falkland Islands Dependency een deel van Antarctica aan het Empire toevoegden, is volgens Maddison (p. 166) dan ook de écht relevante datum in de geschiedenis van het zuidelijke
continent, en niet 1911-12, toen Amundsen en vlak daarna Scott de geografische
zuidpool bereikten.
Een beetje provocatief stelt Maddison « that there is not a single new fact
presented in this book. It is based on sources that have been readily available in
the public domain for decades » (p. 6). Inderdaad : zijn bronnenmateriaal bestaat
uitsluitend uit gepubliceerde reisverslagen, “profoundly ideological documents”,
die duidelijk “narratives of the masters” waren (p. 4-5). Hij leest die bronnen echter
met nieuwe ogen en haalt er systematisch die elementen uit, die een licht werpen
op de klasse-dimensie van de expedities. Verschillende malen benadrukt hij het
gebrek aan bronnen die rechtstreeks het perspectief van de kleine lieden vertolken
(bv. p. 65, 189); de memoires van kleine zeelieden zijn immers op de vingers van
één hand te tellen (die bronnen citeert Ben Maddison dan ook vaak). Opmerkelijk
genoeg bestond er toen zelfs een vorm van censuur: het was aan de bemanningsleden verboden om informatie over de expedities naar buiten te brengen. Alle
persoonlijke geschriften en aantekeningen moesten afgegeven worden bij de terugkeer ... (p. 2). Geen wonder dat de small people (mede daardoor) onzichtbaar
zijn geworden in het historische verhaal.
Of de auteur qua informatiemateriaal het onderste uit de kan heeft gehaald is
echter niet zeker. Niet-gepubliceerde documenten werden helemaal terzijde gelaten. Bovendien valt het op dat Maddison enkel Engelstalige bronnen gebruikte.
Teken aan de wand: de reisverslagen van belangrijke Franse explorateurs zoals
Jules Dumont d’Urville of Jean-Baptiste Charcot werden in Engelse vertaling geraadpleegd. Bronnen die in het Frans of in andere talen verschenen (en fortiori
werden opgesteld), ontsnapten dus aan zijn aandacht. Laten we één voorbeeld
geven: over de expeditie van de Belg Adrien de Gerlache wordt niets gezegd, op
één toevallige vermelding na (p. 155). De bijhorende bronnen werden dan ook niet
geëxploreerd (bv. Le premier hivernage dans les glaces antarctiques: relation anecVANTHEMSCHE
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dotique sommaire du voyage de la Belgica, Brussel, 1902). Ook de lijst van wetenschappelijke werken vertoont enkele lacunes. Een opvallende misser is het
werk van Jean-René Vanney, Histoire des mers australes, Paris, Fayard, 1986, 737
p., dat zelf ook tal van andere referenties bevat die Maddison over het hoofd zag.
Deze overigens vlot leesbare tekst wordt ontsierd door enkele slordigheden. Dat
de auteur duidelijk niet vertrouwd is met de taal van Molière blijkt uit het quasi
systematische ontbreken van de Franse accenten en andere schrijffouten (een
technisch aspect waarover de uitgever zelf had kunnen waken...). Feitelijke onjuistheden duiken hier en daar ook op: zo is er sprake van de Franse koning “Louis
X” i.p.v. Karel X; van de Frans-Pruisische oorlog van “1870-72” (i.p.v. 1870-71, p. 155);
van de Italiaanse kolonisatie van Noord-Afrika “in de jaren 1880” (p. 151; Libië werd
pas in 1912 officieel aangehecht; in de vermelde jaren was Italië actief in de hoorn
van Afrika); enz. Maar zoals de traditionele formule het stelt: deze detailopmerkingen doen niets af aan de grote kwaliteiten van dit lezenswaardige werk.
Guy Vanthemsche
Vrije Universiteit Brussel

Tycho Walaardt, Geruisloos inwilligen. Argumentatie en speelruimte in de Nederlandse asielprocedure, 1945-1994 (Hilversum: Verloren, 2012) 415 p. ISBN: 978-9087042-943.
Met enige regelmaat leidt het voornemen asielzoekers naar hun herkomstland
terug te sturen tot commotie in pers en politiek. Daarbij wordt nogal eens met
weemoed naar het verleden verwezen, toen Nederland voor bijvoorbeeld helden
die na 1945 het communisme ontvluchtten, een stuk gastvrijer was. Bij deze hardnekkige mythe en ook bij een aantal andere vastgeroeste misverstanden, zet Walaardt in zijn proefschrift vraagtekens. De mythe dat Nederland na de Tweede
Wereldoorlog zijn deuren wagenwijd zou hebben opengezet voor bijvoorbeeld
Oost-Europeanen die uit stalinistische dictaturen waren ontsnapt, of de mythe
over de gastvrijheid voor deserterende Portugezen die in het voor onafhankelijkheid vechtend Angola weigerden te vechten, blijken niet te kloppen. In feite wees
de overheid hen als vluchteling af en stond ze verblijf op andere gronden toe,
veelal als arbeidsmigrant. In zijn proefschrift heeft Walaardt een indeling gemaakt
in verschillende perioden (de hoofdstukken 2 – 6). Een periode eindigt wanneer er
een grote groep nieuwe vluchtelingen of asielzoekers in Nederland verscheen. De
periodes overlappen een jaar omdat er geen sprake was van zogenaamde ‘harde
breuken’.
De eerste periode bestrijkt 1945-1956 en draagt als titel: ‘Asielzoekers als ‘het
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paard van Troje’. De ‘grote’ groepen die Walaardt hier onderscheidt zijn de Hongaarse vluchtelingen en vluchtelingen uit Oost-Europa. In de tweede periode,
1965-1968, ‘Asielzoekers als ‘vervelende speldenprikken’, wordt aangegeven dat er
slechts ongeveer 100-200 asielverzoeken per jaar werden gedaan; van ‘grote groepen’ was dus geen sprake. De derde periode beslaat 1968-1977, ‘Nieuwe vluchtelingen, nieuwe helden’ en betreft het Tsjecho-Slowaakse vluchtelingen, vluchtelingen
uit het Oostblok, Portugal (dienstweigeraars) en Griekenland (communisten). De
vierde periode omvat 1977-1984, ‘Medechristenen en onveilig Soedan’. In deze
periode kwamen de meeste asielzoekers niet langer uit Europese landen. De
twee belangrijkste groepen waren de Turkse Christenen en Ethiopiërs. De laatste
periode die Walaardt onderscheidt is 1984-1994, ‘Overal vandaan’. Ter illustratie: in
1981 ontving Justitie 754 asielaanvragen en in 1987 was dit gestegen tot 13.460
aanvragen. Deze periode wordt gekenmerkt door de komst van duizenden Tamils.
Dit hoofdstuk begint met de volgende casus: ‘De Tamil C. kwam eind 1984 in
Nederland aan. Hij verzweeg aanvankelijk dat hij in 1981 in Duitsland asiel had
aangevraagd. Toen dit aan het licht kwam, wees Justitie zijn asielverzoek af op
grond van het land-van-ontvangst principe. De commissieleden van de Advies
Commissie voor Vreemdelingenzaken en de vertegenwoordiger van de United
Nations Commissioner for Refugees wantrouwden C. Ze wezen zijn verzoek om
herziening ook af. Bij de Raad van State wees C.’s advocaat op de onmogelijkheid
van terugkeer naar Sri Lanka, terwijl Justitie C.’s ongeloofwaardigheid en ‘kleurrijke fantasie’ benadrukte. De rechter oordeelde dat C. zich zonder problemen kon
vestigen in een ander deel van Sri Lanka. Hij vond het zuiden van Sri Lanka een
binnenlands vestigingsalternatief voor C. In 1988 kwam zijn nieuwe advocaat met
een nieuw argument. Hij vond dat de ‘uitermate lange procedure’ van zijn cliënt
hem recht gaf op een verblijfsvergunning. Daarnaast had C. zich inmiddels verloofd met een Tamilvrouw die nog in de procedure zat en hij bleek een gewaardeerd lid van de Wageningse cricketclub. Volgens een bevriende Wageninger
duurde zijn procedure zó lang dat uitzetten ‘een onverkwikkelijke zaak’ werd. Hij
wees erop dat het jonge stel behoorlijk Nederlands sprak en een kind verwachtte.
Uitzetten van een jong gezin naar een land in oorlog was volgens hem onverantwoord. In mei 1990 kreeg het gezin na een interne evaluatie een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. De doorslag gaf dat de situatie in Sri Lanka was
verslechterd en er een einde moest komen aan hun slopende onzekerheid.’
Zijn onderzoek van vijfhonderd persoonsdossiers uit een periode van vijftig
jaar (1945-1994) toont aan dat de scheiding tussen wel of geen vluchteling wel
werd gemaakt, maar niet werd volgehouden. Onechte vluchtelingen, malafide
vluchtelingen, economische vluchtelingen en gelukzoekers moesten Nederland
direct verlaten. Van de asielzoekers van wie de dossiers zijn bekeken, mocht
ruim 70 procent uiteindelijk blijven. Er bestond overduidelijk een gat tussen beleid
ZWAAN
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en praktijk. Walaardt onderzoekt de argumenten die in moeilijke zaken uiteindelijk de doorslag gaven. Hij gebruikt voor zijn onderzoek naar de gebruikte argumenten de zogenaamde frame-analyse. Walaardt onderscheidt zeven frames, te
weten vervolging, geloofwaardigheid, kritiek op de asielprocedure van een asielzoeker, medemenselijkheid, de persoon, en kosten en baten.
Uit al deze ‘frames’ kiezen beslissers, voorpleiters en tegenpleiters argumenten.
De overheid (veelal ambtenaren van Justitie) oordeelde in veel gevallen dat asielzoekers ‘ongeloofwaardig en niet vervolgd’ waren. Afwijzingen zorgden zelden
voor vertrek, maar wel voor ellenlange procedures. Na jarenlang wachten volgde
alsnog toelating, zij het meestal niet als vluchteling. Asielzoekers mochten blijven,
omdat zij getraumatiseerd, geïntegreerd, verwesterd of nuttig waren. De hierboven weergegeven casus van C. is hiervan een illustratie. De onderzochte persoonsdossiers toonden, dat ambtenaren speelruimte bezaten om asielzoekers, die formeel moesten worden afgewezen, alsnog toe te laten. Na veel debat werden asielverzoeken alsnog geruisloos ingewilligd.
Walaardt laat duidelijk zien hoe moeilijk het is ‘echte’ vluchtelingen van
‘onechte’ te onderscheiden. In feite vluchten mensen om allerlei redenen, waarbij
politieke en economische factoren steeds met elkaar samenhangen en invloed op
elkaar uitoefenen. Wat de overheid als een ‘echte’ vluchteling beschouwt, hangt
tevens sterk af van de heersende beeldvorming over wie en wat zo iemand zou
zijn. Dit is geruisloos inwilligen zonder er ruchtbaarheid aan te geven uit vrees
voor aanzuigende werking, zo omschrijft de historicus de houding van de overheid.
Karin Zwaan
Radboud Universiteit Nijmegen
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