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pect of fiscal history is made to serve a political science argument. So buyers beware:
the book is definitely not the history of fiscal fairness which the subtitle claims it to
be, but an overview of top income taxation plus arguments pro and con since 1800.
Joost Jonker, International Institute of Social History/University of Amsterdam
Geerten Waling, 1848 Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Parijs
en Berlijn. (Nijmegen: Vantilt, 2016). 352 p. ISBN 9789460042706.
Vanaf het moment dat er sprake was van een zogenaamde Arabische Lente, die
startte met protesten in Tunesië in de winter van 2010 en zich vervolgens verspreidde over Noord-Afrika en het Midden-Oosten, werd in de analyses van deze opstandenreeks regelmatig de vergelijking gemaakt met het revolutiejaar 1848. Ook toen
keerde de bevolking zich tegen de machthebbers en pleitte ze voor meer gelijkheid, inspraak en openheid. En ook toen was er sprake van een golf aan revoluties,
die elkaar onderling sterk inspireerden en die voorbij nationale grenzen gingen.
Geerten Waling noemt deze revolutiegolf van 1848 in zijn proefschrift 1848
Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Parijs en Berlijn een ‘moment van gekte’ waarin ‘alles mogelijk was’ (achterflap). Burgers die voorheen geen
politieke zeggenschap hadden, roerden zich op een voorheen ongekende manier.
Door hun eisen en wensen op prominente wijze in de publieke ruimte te ventileren, door middel van de oprichting van clubs, het houden van openbare bijeenkomsten en vergaderingen in zalen en in de open lucht en het ventileren van
nieuwe ideeën door middel van talloze publicaties en toespraken, startten zij volgens Waling verschillende ‘democratische experimenten’ (22-23). In zijn onderzoek
volgt hij het spoor van die experimenten, de overwegingen die eraan ten grondslag
lagen en de manieren waarop er in de praktijk vorm aan werd gegeven.
Hierbij concentreert Waling zich op de gebeurtenissen in Parijs en Berlijn. Hij
laat zien hoe de clubs en volksvergaderingen tot stand kwamen, wat er besproken
werd, op welke wijze erover bericht werd, wie de hoofdrolspelers waren en hoe deze
democratische experimenten doorwerkten naar het bestaande bestuur. Mooi zijn
de beschrijvingen van opvallende figuren in de revoluties, die zich soms eerder gedroegen alsof ze in het theater stonden dan dat ze serieuze politiek bedreven. Maar
ook de aandacht die Waling besteedt aan de verschillende plaatsen in de stad die
een rol speelden en een eigen dynamiek verkregen in de revoluties zijn interessant.
De studie is uitermate leesbaar, hoewel zinnen als ‘Even terug naar Parijs.’ (62) soms
neigen naar een té vlotte toon. Duidelijk is dat Waling een groot aantal bronnen
heeft gezien en nauwkeurig heeft bestudeerd: zijn beschrijvingen en analyses getuigen van een grote kennis van relevante primaire stukken. Anderzijds lijkt er ook
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geen bron teveel bestudeerd en ontbreekt soms het zijpad dat het hoofdverhaal in
een bredere context plaatst en de nodige verdieping geeft.
De term ‘clubkoorts’ wordt terecht in de titel gebruikt. Duidelijk is dat er in het
jaar 1848 in beide beschreven steden bepaald geen gebrek aan politiek engagement
was. Walings beschrijvingen laten het politieke leven gisten en broeien, waarbij hij
een minutieuze blik werpt op de compositie van de clubs: niet alleen op de achtergronden van de clubleden, maar ook naar hoe men zocht naar middelen en repertoires om de politieke boodschap vorm te geven en te verspreiden. Daarbij moet
wel aangetekend worden dat Walings keuzes voor onderzochte clubs en volksvergaderingen niet worden beargumenteerd: onduidelijk zijn de representativiteit
en de betekenis van vorm, inhoud en belang van zijn cases in het grotere geheel.
Duidelijk is dat de clubs en volksvergaderingen een rol hebben gespeeld in de
politieke ontwikkelingen en democratisering die plaatsvonden gedurende de negentiende eeuw. Hoe groot die rol was, wordt uit de studie van Waling echter niet
goed duidelijk. Ook al keert hij zich tegen eerdere kwalificaties van de gebeurtenissen van 1848 als ‘mislukte revoluties’, toch zorgt de bestempeling van het jaar
als ‘moment van gekte’ voor een veronachtzaming van de diepere betekenis van
de ontwikkelingen, maar ook van de gelijktijdigheid. Een meer internationale blik
en een nadrukkelijke incorporatie van de Nederlandse variant van de revolutie
zou het belang van de politieke ontwikkelingen en verschuivende machtsbalansen – ook al werden deze op de meeste plaatsen teruggedraaid – dusdanig overtuigend hebben aangetoond, dat in breder perspectief niet van een gekte gesproken kan worden.
En ondanks de uiterst leesbare verhalen over de gebeurtenissen in Parijs en
Berlijn mist het onderzoek een diepere theoretische inbedding: wanneer gesproken wordt over democratische experimenten, zou een helder kader wat democratie in die periode behelsde niet mogen ontbreken. Waling geeft weliswaar een zeer
summiere toelichting op concepten als participatie en vertegenwoordiging, maar
gaat daarbij voorbij aan de cruciale vraag wie welke groepen op welke wijze vertegenwoordigde en aan de diffuse rol die klasse, sekse en regionale oriëntatie in
dit proces speelden. Pas in de epiloog volgt een uiteenzetting wat volgens Waling
noodzakelijke ‘materiële’ voorwaarden zijn voor een werkende democratie – een
maatschappelijk middenveld, een vrij publiek debat en de erkenning van politieke
oppositie -, maar de betekenis van clubs dan wel van de civil society in de democratiseringsgolf van het midden van de negentiende eeuw wordt te kort beschreven.
Door de ontwikkelingen en het streven van de clubs en volksvergaderingen vooral
als democratische experimenten te presenteren en ze niet in de dynamische context van revolutie en democratie te plaatsen, blijven de beschrijvingen teveel steken in momenten die mislukten, iets waar de auteur zich juist tegen wilde keren.
Waling eindigt zijn studie met een bijzonder korte beschrijving van de revoluvol. 14, no. 1, 2017
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ties in Groot-Brittannië, België, Denemarken en Nederland. Deze bredere historische context zou verdieping hebben gegeven als die eerder en uitgebreider aan bod
was gekomen. Nu eindigt het onderzoek naar wensen en praktijken van grotere
inspraak en meer vertegenwoordiging in het Parijs en Berlijn van 1848 op abrupte
wijze, terwijl een dusdanig goed geschreven studie anders verdient.
Christianne Smit, Universiteit Utrecht
Ports of Globalisation, Places of Creolisation: Nordic Possessions in the Atlantic World
during the Era of the Slave Trade, ed. Holger Weiss. (Leiden: Brill, 2015). 315 p. ISBN
9789004302785.
Research on the colonial history of the Scandinavian states is experiencing a resurgence. The anthology Ports of Globalisation, Places of Creolisation brings together
key figures in this push and presents some of the issues that have been thematized.
The main focus is on Danish-Norwegian possession on the Gold Coast and in the
Caribbean. However, a single essay also touches on Swedish St. Barthélemy in the
Caribbean. Thematically, the focus is on ‘local articulations of proto-globalisation
and creolisation’ (p. 1). Underlining the collection is a view of colonial ports as
entangled spaces in which different ethnic and religious communities interacted
and produced hybrid spaces and identities.
The book’s introduction argues against the ‘straitjacket of national narratives’
(p. 1) – though this ambition seems only halfway realized (symptomatically, only
two contributions do not have ‘Danish’ or ‘Swedish’ in their title). The book also
argues against a Eurocentric view of the slave trade. In the latter ambition, it sometimes succeeds. Its focus on creolization as a process of (cultural) exchanges and
hybridization is its tool to avoid Eurocentric impositions. Largely, this prism allows
the essays to present the history of colonization as a polycentric history of multiple intersecting cultures, both European, African and creole. In this way, the
book’s local studies contribute (with some caveats) to the on-going process of creating a more inclusive and nuanced Atlantic history. It is in this respect that this
book will be of interest to scholars working on other empires as well.
The strongest essays in the collection are those that deal most squarely with
human relations on the ground and bring specific people and their histories into
view, thereby managing to show the complexities of what life in an Atlantic empire meant to the people who endured it. An absolute highlight in this regard
is Louise Sebro’s essay on the Danish West Indies around 1750, which revolves
around a few individuals and manages to use their stories to show what creolization, but also freedom, actually means in the context of their lives. By focusing
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