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participation in the drug trade. Knight acknowledges this himself, and admits to
a speculative element in the conclusions he reaches (pp. 146-147). This does not
withhold him from asserting that ‘Maclaine and his partners made such considerable amounts of money in the 1830s that trade in the drug seems likely to have
been a major source of income’ (p. 148). This seems to be stretching the argument
a bit too far. Shedding more light on this episode and erasing some of Knight’s
many question marks in this particular section is urgently required.
Notwithstanding these remarks let me conclude with one of the many gems
to be found in this volume. Knight’s short description of the devastating Java War
(1825-1830) and the impact on the coffee industry (pp. 87-90) in which young Gillian Maclaine had invested all he possessed, testifies to the richness in detail and
many surprising perspectives on offer. With the indispensable help of Maclaine’s
letters a vivid picture is painted of the threat of war, the possible and actual loss
of life and looming destruction of property. Of equal interest is the description
of the Dutch as well as Javanese support network at his disposal (particularly the
help of the Surakarta aristocrat Buminata, a major leaser of land to European
planters), the fortunes of war (Maclaine’s own plantations were largely or totally unscathed by the war), and the unexpected observation that coffee continued
to be harvested and continued to reach the coast. In 1828 one eyewitness found
‘the road nearly covered with packhorses and oxen conveying coffee … from the
interior to Semarang’ (p. 89). This surprising richness in (personal) detail enables
Knight to bring his Scottish protagonist to ‘real’ life, and this is unquestionably
the book’s greatest achievement.
Alexander Claver, Ministry of Defence
Daniela Tasca, 1001 Italianen. Vijf eeuwen immigratie in de Nederlanden. (Amsterdam: Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2016). 223 p. ISBN 9789025302481.
In het voorwoord van ‘1001 Italianen’ beschrijft de auteur, Daniela Tasca, haar persoonlijke verhaal dat aan het schrijven van dit boek ten grondslag ligt. Ze verduidelijkt ook meteen dat haar boek het resultaat is ‘van een – uiteraard – onvolledige en vaak zeer subjectieve blik, en zeker geen traditioneel geschiedenisboek’
is. Dat is belangrijke informatie voor de lezer. Het boek is veelal beschrijvend en
biedt weinig historische analyse. Het is niet gebaseerd op eigen bronnenonderzoek, maar op een weidse lezing van de secundaire literatuur en op een heel aantal
audiovisuele bronnen. Ook het notenapparaat is duidelijk gericht op de niet-academische lezer, met weinig expliciete bronvermeldingen.
‘1001 Italianen’ biedt een extensief overzicht van de Italiaanse aanwezigheid in
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Nederland, van de Romeinen tot vandaag. Alle mogelijke types migranten komen aan
bod, uit alle regio’s van Italië, met allerlei socio-economische profielen en migratiemotieven. Het boek wil ‘een beeld schetsen van verschillende facetten van de geschiedenis van de Italianen in Nederland en van de grote culturele veranderingen binnen de
Nederlandse maatschappij’ waarvan zij getuige waren en waaraan zij hebben bijgedragen. In sommige hoofdstukken slaagt het daar zeer goed in, in andere wat minder.
Het boek is chronologisch opgevat. Hoofdstuk 1 behandelt dus logischerwijze
de vroegste periode. Waarschijnlijk omdat er nog maar zo weinig geweten is over
de Italiaanse aanwezigheid vóór de negentiende eeuw, wordt hier getracht de hele
periode van de oudheid tot de achttiende eeuw in ogenschouw te nemen. Zelfs
voor een populariserend werk is dat een hele ambitie, en de lezer blijft dan ook
ietwat op zijn honger zitten. Dit hoofdstuk lijkt eerder een proloog dan een eerste hoofdstuk. De eerste pagina’s bieden wel een samenhangend verhaal, maar de
stukken over de individuele groepen (p. 32-46) lijken eerder opsommingen van
individuele verhalen, waartussen weinig samenhang bestaat.
Het tweede hoofdstuk daarentegen biedt meer context. De geschiedenis van
de negentiende-eeuwse Italiaanse emigraties naar Nederland werd al in verschillende studies gepubliceerd, maar blijft bij het grote publiek nog steeds minder
bekend. Daarom is het goed dat ze een prominente plaats kreeg in dit boek. De
keuze voor het achtereenvolgens behandelen van de verschillende beroepsgroepen
is traditioneel, maar werkt goed. Het enige jammere daaraan is dat de algemene
impact van bijv. het fascisme en de Tweede Wereldoorlog op al deze groepen wat
verloren gaat. Verder wordt ook weinig aandacht besteed aan een aantal belangrijke aspecten van deze migratiestroom, zoals het fenomeen van seizoensmigratie en de wisselende genderrollen. Tenslotte zijn er hier en daar passages die met
elkaar in tegenspraak lijken te staan. Dit is vooral merkbaar in het stuk over de
schoorsteenvegers (p. 64-67) waarin deze achtereenvolgens omschreven worden
als ‘zeer populaire figuren’, ‘casanova’s en weinig betrouwbaar’, als sukkelaars in
de literatuur, en als genietende van ‘het respect van de bevolking’.
Het meest interessante en vlot geschreven hoofdstuk is hoofdstuk drie, dat de
periode van de ‘gastarbeidersmigratie’ behandelt. Behalve een paar tegenstrijdigheden (bijvoorbeeld op p. 102 over de terugkeer van Italiaanse mijnwerkers en op
p. 124 over de tijdelijkheid van gastarbeid) biedt het hoofdstuk een mooi en omvattend overzicht van de gastarbeidersmigratie in zijn economisch, wetgevend,
sociaal en cultureel kader. Het enige wat dit hoofdstuk nog beter had kunnen
maken, is een vergelijking met de situatie in de buurlanden. We snappen dat het
boek specifiek het Nederlandse verhaal wil vertellen. Toch is het jammer dat er
zo weinig gerefereerd wordt naar de Belgische, Duitse en Franse cases. De afwezigheid van deze inzichten blijkt ook uit de bibliografie, die quasi geen referenties
naar andere dan de Nederlandse casus bevat.
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In hoofdstuk vier, die de situatie vanaf de jaren zeventig tot vandaag behandelt, wordt verdergegaan op het elan van hoofdstuk drie. Inhoudelijk is dit een
zeer interessant hoofdstuk, met een aantal belangrijke en originele inzichten – bijvoorbeeld het gegeven dat naast de traditionelere braindrain er de laatste jaren
ook steeds meer ‘nieuwe gastarbeiders’ aan het bijkomen zijn. De auteur springt
in dit hoofdstuk echter nogal van de hak op de tak. De stukjes ‘massaontslagen’ en
‘nieuwkomers in cijfers’ lijken beter op hun plaats aan het begin van het hoofdstuk dan in het midden, waar ze nu te vinden zijn.
Deze verwarring zet zich door in het laatste hoofdstuk, dat door de auteur gepresenteerd wordt als een soort nabeschouwing. Op zich zijn de stukjes zeker interessant, maar de rode draad – de impact van de Italiaanse migratie op de Nederlandse samenleving ? – gaat wat verloren in de veelheid aan individuele anekdotes
en uittreksels uit interviews. Wat meer bindtekst, om de samenhang tussen de
verschillende aspecten te benadrukken, zou dit hoofdstuk tot één geheel smeden.
Ondanks een aantal gebreken blijft ‘1001 Italianen’ een mooi overzichtswerk dat
de Italiaanse geschiedenis van Nederland behandelt. Rijk gestoffeerd met anekdotes, individuele verhalen en foto’s zal het zeker een groot publiek kunnen boeien.
Jozefien De Bock, Universiteit Gent
Mari Smits, Holambra: De moeizame beginjaren van een stukje Nederland in Brazilië. (Nijmegen: Valkhof Pers, 2016). 368 p. ISBN 9789056254582.
Dat Nederlandse boeren na de Tweede Wereldoorlog emigreerden naar Canada,
de Verenigde Staten, Australië, en Nieuw-Zeeland is vrij algemeen bekend. Dat ook
in Brazilië een groep Nederlandse boeren groepsgewijs neerstreek in deze periode, zal veel mensen nog verbazen. De stichting en beginjaren van Holambra (een
porte-manteau van Holland en Brazilië) als boerenkolonie staan centraal in het
nieuwe boek van Mari Smits.
Het boek positioneert zichzelf nadrukkelijk ten opzichte van eerdere boeken
over Holambra. Dat Smits’ eigen Geschiedenis van een Nederlandse toekomstdroom
uit 1990 en Kees Wijnens Cidade das Flores, dat in 1998 ter gelegenheid van het
vijftigjarig jubileum verscheen, waren uitverkocht, geeft aan dat er duidelijk een
markt is voor boeken over Holambra. Wijnens boek heeft inmiddels een tweede
en een derde editie en toen Smits nadat zijn eerdere boek was uitverkocht voor
de keuze werd gesteld om het te herdrukken, achtte hij de tijd rijp voor een nieuw
boek op basis van nieuw materiaal. Immers, diverse archieven, zoals de ministeries van Buitenlandse en Sociale Zaken, waren nu openbaar en die konden een tot
dan toe onderbelicht aspect naar voren brengen. Dit aspect is de rol van Neder-
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