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Hidde Goedhart en  
Wouter Johan van Leeuwen
Historici onderzoeken het verleden in al 
haar facetten en dat verleden wordt met 
de dag langer. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat geschiedenis een brede 
discipline is met deeldisciplines die vaak 
weinig raakvlakken hebben. Sociaalecono-
mische historici hebben bijvoorbeeld vaak 
meer gemeen met economen terwijl som-
mige cultuurhistorici flink gebruik maken 
van methodes die zijn ontwikkeld binnen 
gender- en postkoloniale studies. 

Deze kakafonie aan invalshoeken, spe-
cialisaties, onderwerpen en methodes 
vindt zijn weerslag in de studie Geschie-
denis. Hierdoor werd ook deze jaargang de 
Aanzetredactie weer verrast door de grote 
verscheidenheid aan interessante, veras-
sende en veelzijdige papers. Het is dankzij 
deze papers dat wij in staat zijn om de ons 
blad drie keer per jaar te publiceren, dus 
ga zo door!

De artikelen in dit nummer geven een 
mooi inzicht in deze veelzijdigheid. Ze 
behandelen de openheid van gildes voor 
vreemdelingen in Haarlem in de achttiende 
eeuw, de kenmerken van het poldermodel 
binnen de ontwikkeling van een Neder-
landse organisatie die hulp bood aan 
gevangenen in de negentiende eeuw, een 
Amsterdamse architect die via zijn wonin-
gen de woonsituatie van arbeiders wilde 

REDACTIONEEL

verbeteren in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw en hoe nucleaire thematiek zijn 
weerslag vindt in de Amerikaanse populai-
re cultuur na de Tweede Wereldoorlog.

In de Voorzet gaat Martijn van der Meer 
deze keer in op de manier waarop onze stu-
die is georganiseerd. Om ervoor te zorgen 
dat studenten een samenhangend vakken-
pakket kiezen, verplicht onze faculteit ons 
om een verdiepingspakket en een minor te 
kiezen. Is dit een goede manier om studen-
ten enige houvast te bieden of is het beter 
om de student meer keuzevrijheid te geven?

Een andere ontwikkeling is de verdere 
internationalisering van de studie. Dit be-
tekent dat een steeds groter gedeelte van de 
studenten zijn of haar studie in het Engels 
volgt. In deze editie hebben we daarom 
bij wijze van proef Engelstalige recensies 
van researchmasterstudenten opgenomen. 
Deze recensies geven niet alleen inzicht in 
de besproken boeken maar reflecteren ook 
op de gebruikte methodiek en de bruik-
baarheid van de verschillende studies voor 
studenten.

Tenslotte willen we nog van de gelegen-
heid gebruik maken om het departement 
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, de re-
dactieraad en het bestuur van de UHSK te 
bedanken. Zonder hun ondersteuning is het 
niet mogelijk om de Aanzet te publiceren.

Veel leesplezier!
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DE MINOR  
CENTRAAL 
Martijn van der Meer
Met ingang van studiejaar 2017-2018 vervalt 
binnen de faculteit Geesteswetenschappen de 
verplichte minor als eis om te kunnen afstu-
deren. Dat betekent dat er vanaf volgend jaar 
voor de meeste geesteswetenschappers geen 
keuzestress meer zal bestaan over welk zoge-
naamd ‘samenhangend geheel aan vakken’ ze 
zullen volgen, zonder dat ze daar binnen hun 
zorgvuldig uitgekozen studie per se op zaten 
te wachten.

Althans, voor bíjna alle geestes- 
wetenschappers. Het departement Ge-
schiedenis- en Kunstgeschiedenis blijkt 
een vreemde eend in de bijt. Daar blijft de 
verplichte minor binnen de eigen faculteit 
gewoon onderdeel uitmaken van de curricu-
laire eisen. Aanzet ging in gesprek met Lisa 
Korteweg, assessor van de faculteit Gees-
teswetenschappen, en Stichting OER, de 
studentenorganisatie die jaarlijks een groot 
onderzoek doet naar het onderwijs aan de 
UU – dit jaar betrof het thema ‘interdiscipli-
nariteit.’ De minor blijkt centraal te staan in 
diverse onderwijsdebatten.

‘Uit onderzoek van de universiteit zelf 
blijkt dat studenten over het algemeen liever 
zelf bepalen welke vakken ze in hun vrije 
ruimte kiezen. Een minor zou die mogelijk-
heid beperken: voor het faculteitsbestuur 
een reden om de verplichting tot het volgen 
van een vooraf bepaald vakkenpakket van 
de minor af te schaffen,’ aldus assessor Lisa 

VOORZET

Korteweg. ‘De beslissing raakt aan een bre-
der debat over het universitaire onderwijs 
in het algemeen. Moet een student na een 
afgeronde bachelor in het bezit zijn van uit-
eenlopende algemene kennis, of is het juist 
belangrijk dat de alumnus zich als specialist 
kan onderscheiden?’

Op het eerste gezicht lijkt de minor de stu-
denten tot verbreding aan te zetten. Korteweg: 
‘Een verplichte minor en het brede onderwijs 
dat het tot gevolg zou hebben, zou de uni-
versiteit interdisciplinair kunnen maken.’ 
En interdisciplinariteit is natuurlijk goed. 
Zo goed zelfs, dat ‘geen enkele opleiding of 
discipline zal ontkennen interdisciplinair 
te zijn,’ aldus Maarten Schellens en Sarah 
Romijn van Stichting OER (Onderwijs Eva-
luatie Rapport). Deze onderzoekscommissie, 
gevormd door studenten, presenteert 27 juni 
hun rapport over ‘interdisciplinariteit’ aan de 
Universiteit Utrecht.

‘Volgens ons bestaat er een groot verschil 
tussen interdisciplinariteit en multidiscipli-

Hoogleraren voor het academiegebouw tijdens de 
opening van het academisch jaar 2016-17. uu.nl



VOORZET nariteit,’ aldus Maarten Schellens van OER. 
Aan de ene kant draait het bij interdiscipli-
nariteit om het integreren van verschillende 
methodes met betrekking tot discipline-over-
schrijdende thema’s. Anderzijds betekent 
multidisciplinariteit een aanpak van af-
gescheiden onderwijspakketten die naast 
elkaar bestaan, maar verder geen interactie 
kennen. Dit is een wezenlijk verschil. Wan-
neer een antropologiestudent een minor 
volgt bij wiskunde, wil dat natuurlijk niet 
zeggen dat hij of zij zich vanaf dat moment 
zal inspannen etnografische problemen door 
middel van wiskundige formules op te lossen. 
In dat verband zou je je kunnen afvragen of 
de verbreding door middel van een verplichte 
minor slechts voor multidisciplinariteit zorgt 
– en is interdisciplinariteit een grote stap 
verder.Volgens Maarten Schellens zijn stu-
denten vooral pragmatisch. ‘Is het wel zo dat 
studenten een minor kiezen om disciplinaire 
grenzen over te steken? Volgens mij is er in 
veel gevallen vooral sprake van voorsorteren 
op een toekomstige master – een soort twee-
de keuzemoment.’ Dat is natuurlijk goed te 
begrijpen, zeker als dit wordt gedaan door 
studenten die een studie met een breed pro-
fiel volgen; de minor biedt zo een manier om 
het curriculum toe te spitsen.

Naast de twijfels of een minor wel datgene 
bereikt wat het zich tot doel lijkt te stellen, 
kleven er volgens assessor Korteweg ook nog 
enkele praktische bezwaren aan de minor. 
‘Overlappende tijdslots zorgen ervoor dat 
studenten beperkt zijn in hun keuze, of dat 
er situaties ontstaan waarin de minor de vrij-
heid binnen de rest van de studie beperkt.’ 
Bovendien is het pallet van aangeboden mi-
noren allerminst onveranderlijk: ‘sommige 
verdwijnen, terwijl studenten er nog niet in 
zijn geslaagd de desbetreffende minor af te 
ronden.’

Dat vraagt volgens stichting OER om 
flexibiliteit. In het komende rapport stellen ze 
meer flexibele minoren voor, waarbij verschil-
lende vakken ingewisseld kunnen worden en 
er meer keuze is bínnen de minor. Ook zouden 
er meer thematische minoren aangeboden 
moeten worden, die discipline-overstijgen-
de onderwerpen zoals ‘duurzaamheid’ en 
‘voedsel’ behandelen. ‘Juist dat stimuleert de 
integratie van verschillende vakgebieden.’

Hoewel minoren in veel gevallen slechts 
multidisciplinariteit in de hand werken en er 
praktische problemen kleven aan het samen-
hangende vakkenpakket, zien de assessor en 
stichting OER de minor in ieder geval wel 
als een goede en wat hen betreft blijvende 

aanvulling op het onderwijs. Toch gaat enkel 
het departement Geschiedenis en Kunstge-
schiedenis zo ver een minor binnen de eigen 
faculteit verplicht te stellen – hoewel een sta-
ge of buitenlandsemester mogelijkheden zijn 
om hieraan te ontkomen. De vraag is of dat 
nodig is: kan het departement niet beter de 
keuze aan de studenten laten?

Het is in ieder geval opmerkelijk hoe 
kwesties omtrent de minor symptomatisch 
zijn van grotere onderwijsdebatten. Breed 
of specialistisch onderwijs, disciplinari-
teit of interdisciplinariteit, veel of weinig 
keuzevrijheid – al deze veelomvattende en 
verstrekkende onderwijsdebatten komen tot 
uiting in discussies over de plaats van de 
minor in het onderwijs, en de invulling daar-
van. Het laat wat mij betreft zien hoe grote, 
moeilijk te voeren en aanvankelijk abstracte 
discussies over het universitair onderwijs het 
meest zichtbaar zijn in de keuzes die de stu-
dent moet maken.

kwesties omtrent de minor zijn 
symptomatisch van grotere 
onderwijsdebatten



6

Amerikaans 
doemdenken
Nucleaire destructie in sciencefiction

Michiel BroN
Historische discussies over naderende atoomoorlogen richten zich vooral 
op geopolitieke spelverdelers. Er is daarentegen maar weinig aandacht voor 
de angst die nucleaire ontwikkelingen in de samenleving teweeg bracht. In 
dit artikel onderzoekt Michiel Bron hoe nucleaire thematiek zijn weerslag 
vindt in de Amerikaanse populaire cultuur. Hij constanteert hoe er in de 
twintigste eeuw opvallende veranderingen plaats vinden, en er tussen 1975 
en 1985 zelfs sprake lijkt te zijn van ‘Amerikaans doemdenken.’

ARTIKEL

Een nieuw tijdperk
‘First Atomic Bomb Dropped on Japan; Mis-
sile is Equal to 20,000 Tons of TNT; Truman 
Warns Foe of a “Rain of Ruin”’1 kopte The 
New York Times op 6 augustus 1945. Met 
het werpen van de atoombom op Hiroshima 
werd de kracht van het massavernietigings-
wapen getoond. De gebeurtenis betekende 
het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook het begin van het nucleaire tijd-
perk. Apocalyptische beelden vierden 
hoogtij onder de bevolking van de Verenig-
de Staten van Amerika: men vreesde dat het 
lot van de gehele aarde bepaald kon worden 
met een druk op een rood knopje.

1 New York Times, ‘First Atomic Bomb  
Dropped on Japan; Missile is equal to 
20,000 Tons of TNT; Truman Warns Foe of 
a ‘Rain of Ruin,’’ The New York Times, 6 
augustus 1945, 1.

Deze atoomangst was het sterkst tus-
sen 1945 en 1950. De cultuurhistoricus 
Paul Boyer stelt echter dat er aan het einde 
van de jaren zeventig en begin jaren tach-
tig eenzelfde apocalyptische atoomangst 
heerste als in die periode. Aan de hand 
van de these van Boyer neem ik in dit ar-
tikel sciencefiction onder de loep om een 
weergave te geven van de atoomangst in 
de Amerikaanse samenleving. Wat zegt het 
discours van nucleaire vernietiging in sci-
encefiction over de apocalyptische ideeën 
die heersten in de Amerikaanse samenle-
ving tussen 1975 en 1985? Dit artikel valt 
uiteen in een kwantitatief onderzoek naar 
de periode 1975-1985, dat laat zien wan-
neer nucleaire thematiek vaker begon voor 
te komen, en een kwalitatieve vergelijking 
met de door Boyer onderzochte periode. 
Met behulp van dit onderzoek kom ik tot 
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ARTIKEL

de conclusie dat de Amerikaanse samen-
leving kampte met een negatief mensbeeld 
in de onderzochte periode, waarbij de mo-
gelijkheid dat een nucleaire oorlog of ramp 
zou plaatsvinden groot werd geacht. Deze 
gedachte noem ik het Amerikaanse doem-
denken. Vervolgens zal ik beargumenteren 
waarom de combinatie van kwantitatief en 
kwalitatief onderzoek en gebruik van in-
terdisciplinariteit van waarde zijn voor het 
doen van historisch onderzoek. 

Onderzoek naar een 
cultuuruitINg
Er is aan de hand van massamedia en cul-
tuuruitingen uit de tweede helft van de 
twintigste eeuw veel onderzoek gedaan naar 
de populaire opvattingen die toen heersten 
onder de Amerikaanse bevolking. Daarbij 
is vooral gekeken naar culturele aspec-
ten als popmuziek, poëzie, warenhuizen 

en sciencefi ction. Het onderzoek van Paul 
Boyer naar de culturele invloed van de 
atoombom is een voorbeeld van zo’n studie. 
Boyer interpreteert onder andere cartoons, 
opiniepeilingen, radioprogramma’s, fi lms, 
literatuur, liedteksten, straattaal, interviews 
met opiniemakers en sciencefi ction. Daar-
uit concludeert hij dat atoomangst in de 
eerste vijf jaar na Hiroshima razendsnel de 
structuur van het Amerikaanse leven ging 
bepalen. Met deze atoomangst wordt de apo-
calyptische gedachte bedoeld dat de aarde 
zou worden vernietigd door atoomenergie of 
atoomwapens. Deze gedachte leefde in alle 
lagen van de maatschappij en zette aan tot 
activisme.1 Volgens Boyer duurde de pe-
riode van atoomangst na 1945 maar kort. 
Rond 1950 was deze angst alleen nog op de 
achtergrond aanwezig en werd atoomener-
gie gezien als enige middel om de Russen 
de baas te blijven.2

In de epiloog van zijn boek gaat Boyer 
verder in de geschiedenis. Hij stelt dat in 
de decennia na 1950 sprake bleef van fl uc-
tuaties in de atoomangst, en beweert dat 
aan het einde van de jaren zeventig en het 
begin van de jaren tachtig de atoomangst 
even groot was als in de eerste jaren na het 
werpen van de atoombommen.3

In de volgende paragraaf zal ik eerst on-
derzoeken wanneer de atoomangst precies 
opkwam in de periode 1975-1985. Vervol-
gens zal ik de methode van Boyer toepassen 
op deze periode. Boyer gaf veel voorbeel-
den van bekende sciencefi ctionwerken 
waarin atoomangst een rol speelde, zoals 
de werken van George R. Stewart, Theodore 
Sturgeon en Chan Davis. Het valt op dat er 

1 P. Boyer, By the Bomb’s Early Light: American 
Thought and Culture at the Dawn of the Atomic 
Age (tweede druk, Chapel Hill 1994) 352-353.

2 Ibidem, 354.
3 Ibidem, 362-365.

Bron:  Wikimedia Commons
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in zijn voorbeelden vooral veel aandacht is 
voor het moment van destructie. Ze lijken 
dan ook eerder waarschuwingen te zijn voor 
een mogelijke vernietiging. Bij mijn kwa-
litatieve analyse probeer ik cherry picking 
te voorkomen door uit te gaan van de be-
kendste sciencefi ctionwerken uit zowel de 
fi lm- als de romanwereld. De bekendheid 
van deze werken is gebaseerd op het aantal 
recensies en bij de fi lms ook op de bezoe-
kersaantallen. De manier waarop nucleaire 
destructie in de werken wordt weergege-
ven vergelijk ik vervolgens met de manier 
waarop deze destructie is weergegeven 
in de werken die Boyer heeft onderzocht. 

Nucleaire THEMATIEK wordt 
BOOMING
Voor het kwantitatieve onderzoek is gebruik 
gemaakt van de Alsos Digital Library for 
Nuclear Issues, de sciencefi ctionafdeling 
van The Gutenberg Project, de Internet 
Movie Database (IMDb) en The Internet 
Speculative Fiction Database. Op deze vier 

websites worden overzichten gegeven van 
sciencefi ctionwerken en van fi lms en lite-
ratuur in het algemeen. Een groot voordeel 
van deze databases is dat ook samenvat-
tingen van de werken worden gegeven en 
dat duidelijke labels zijn gehangen aan de 
werken. Voorbeelden van deze labels zijn 
auteur, jaar, genre en thematiek, waarvan 
de laatste twee natuurlijk enigszins sub-
jectief zijn. Vandaar dat gebruik is gemaakt 
van werken die in meerdere databases on-
der hetzelfde label vallen. 

In de databases is binnen het sci-
encefi ctiongenre gezocht op nucleaire 
thematiek door middel van zoektermen als 
‘nucleair’, ‘atoomwapens en –energie’ en 
‘radioactiviteit’. Ook is breder gezocht op 
apocalyptische en post-apocalyptische wer-
ken, waarbij vervolgens in de samenvatting 
is nagekeken of het hier ging om een nucle-
aire vernietiging. Wanneer de oorzaak van 
de vernietiging niet duidelijk werd uit de 
samenvatting is het complete werk gelezen 
of bekeken. Om een compleet beeld van het 
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genre te krijgen zijn boeken, films, strip-
boeken, games, korte verhalen en essays 
en televisieafleveringen en -programma’s 
en artwork meegenomen. De 556 resulta-
ten van dit onderzoek zijn opgenomen in de 
grafiek.

In deze grafiek is te zien dat in de tweede 
helft van de jaren zeventig relatief weinig 
werken werden geschreven over nucleaire 
vernietiging. Voorbeelden van de werken 
die wel gaan over nucleaire destructie zijn 
de verfilming van A Boy and His Dog (1975) 
en Damnation Alley (1976), de film Wi-
zards (1977) en literatuur zoals The Sword 
of Shannara (1977) en Down to a Sunless 
Sea (1979). In de grafiek lijkt er overigens 
al tussen 1977 en 1980 in sciencefiction-
werken een enorme toename te zijn in de 
vermelding van nucleaire vernietiging. Het 
gaat hier echter om één enkel stripfiguur, 
Judge Dredd, die heel veel verschillende 
avonturen beleeft in een stad die tweedui-
zend jaar daarvoor is vernietigd door een 
nucleaire oorlog.4 Pas in de jaren tachtig 
werden meer verschillende werken over nu-
cleaire thematiek gemaakt, zoals romans en 
films.

Waar aan het einde van de jaren zeventig 
in sciencefiction dus weinig werd geschre-
ven over nucleaire destructie, veranderde 
dat in de eerste vijf jaar van de jaren tach-
tig. Het boek Riddley Walker (1980) van 
Russell Hoban, over de jonge Riddley die 
tweeduizend jaar nadat de beschavingen op 
de wereld werden vernietigd door een nu-
cleaire oorlog in Engeland leeft,5 betekende 
de opmaat naar een hoop nieuwe werken. 

4 J. Wagner, ‘Judge Dredd comics,’ in 2000 AD 
(181 stripverhalen tussen 1977 en 1985).

5 Internet Speculative Fiction Database, ‘Title: 
Riddley Walker’ (versie 24 april 2006), http://www.
isfdb.org/cgi-bin/title.cgi?1303 (2 maart 2016).

Het boek werd goed verkocht en inspireerde 
veel schrijvers en filmregisseurs.6 Bekende 
voorbeelden van films die op deze thema-
tiek aansloten zijn The Day After (1983), 
Terminator (1984) en Mad Max Beyond 
Thunderdome (1985). Daarnaast werden er 
veel meer sciencefictionromans geschreven 
over nucleaire vernietiging. Daarbij valt op 
dat er zelfs hele series over dit onderwerp 
werden opgestart, zoals The Zone, waarvan 
het eerste deel in 1980 verscheen, en The 
Ted Quantrill Triology, voor het eerst ver-
schenen in 1981.

De manier waarop nucleaire vernietiging 
werd behandeld in de periode na 1980 ver-
schilde echter enorm van de manier waarop 
deze werd weergegeven in de voorbeelden 
van Boyer. Het verschil tussen beide peri-
odes en wat dit verschil betekent voor de 
Amerikaanse samenleving zal ik uitwerken 
in de komende paragrafen. 

Amerikaans doemdenken
Boyer maakte gebruik van enkele voor-
beelden die aantoonden dat tussen 1940 en 
1945 het gebruik van nucleaire thematiek 
in sciencefiction, en tegelijk de atoomangst 
in de samenleving, toenam. Hij gebruikte 
voorbeelden van gerenommeerde, populaire 
schrijvers, zodat hij kon laten zien dat deze 
thematiek echt van belang was. Wanneer de 
bekende sciencefictionwerken uit de peri-
ode 1980-1985 naast de voorbeelden van 
Boyer gelegd worden, zijn echter grote ver-
schillen te zien in de manier waarop in de 
twee tijdperken werd omgegaan met deze 
nucleaire thematiek. In de komende ali-
nea’s zal ik dit verschil laten zien.

Voordat ik het verschil in het gebruik van 

6 P. Brains, ‘Nuclear Holocausts: Atomic War in 
Fiction’ (versie 5 januari 2015), http://public.wsu.
edu/~brians/nuclear/1chap.htm (24 februari 2016).
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nucleaire thematiek kan illustreren, ga ik 
eerst in op de voorbeelden die Boyer zelf 
gebruikt. Hij beschrijft werken als Earth 
Abides, waarin de mensheid na een nucle-
aire vernietiging in vreedzame harmonie 
met de natuur verder leeft. Ook in Greener 
Than You Think werd de mensheid vooral 
als naïef afgebeeld. Ze ziet de vernietiging 

immers niet aankomen en ze wordt ook niet 
gezien als beestachtig of anarchistisch. In 
Memorial, een boek van Theodore Sturgeon, 
probeert een idealistische wetenschapper 
een wederom naïeve mensheid te waarschu-
wen voor de dreiging van atoomwapens door 
zelf nucleaire tests uit te voeren. Ook in de 
werken van Chan Davis zijn het enkelingen, 
in de zin van terroristen of kwaadwillen-
den in de overheid, die de vernietigingen 
uitvoeren. Niet de gehele mensheid wordt 
negatief weergegeven.7 

Volgens Boyer is het tussen 1945 en 
1950 dus vooral de enkeling die voor 
nucleaire dreiging zorgt, en is het aanko-
mende moment van vernietiging meestal 
het onderwerp. Dit verandert in de periode 
1980-1985. In deze periode zijn het juist 
de uitzonderingen en enkelingen, zoals de 
politieagent Max Rockatansky in de film 
Mad Max Beyond Thunderdome of Riddley 
in de roman Riddley Walker, die een einde 
proberen te maken aan het kwaad in de 
wereld. Het overige deel van de mensheid 

7 Boyer, By the Bomb’s Early Light, 262-265. 

vervalt in barbarisme. Dit getuigt van een 
veel negatiever mensbeeld. Een uitzonde-
ring is de film The Terminator, waarin de 
overlevenden van de nucleaire vernietiging 
tegen robots vechten. Deze robots zijn ech-
ter in eerste instantie gemaakt door mensen 
om voor hen oorlog te voeren en de Rus-
sen te overwinnen.8 Met het overheersende 
negatieve mensbeeld lijkt het in de sci-
encefictionwerken veel waarschijnlijker dat 
de wereld vernietigd zou worden. Het zijn 
immers geen enkelingen die de aarde wil-
len vernietigen, maar juist hele overheden 
die met hun wapenprogramma’s de wereld 
opofferen in hun machtsstrijd. De heden-
daagse beschaving blijkt maar een dun 
laagje over de ware aard van de mens, waar-
in het beestachtige en machtsbeluste vast 
lijken te liggen. Iedereen is tot vernietiging 
in staat. Zowel de Russische, de Chinese 
als de Amerikaanse overheid bestaat uit 
mensen die uit zijn op macht. Dit blijkt ook 
uit de film The Day After, waarin de Ame-
rikaanse overheid provocaties stuurt naar 
de Sovjet-Unie,9 en uit de boekenserie The 
Ted Quantrill Triology, waarin China en In-
dia na het ineenstorten van de Sovjet-Unie 
een oorlog tegen de Verenigde Staten begin-
nen.10

Hiermee verschilde de manier waarop de 
nucleaire thematiek behandeld wordt in de 
periode 1980-1985 wezenlijk van de jaren 
tussen 1945 en 1950. Toen ging het veel 
meer over het moment van vernietiging zelf 
dan over de wereld na de vernietiging. In de 
jaren tachtig veranderde dit, en werden de 

8 IMDb, ‘The Terminator (1984)’ (versie z.j.), http://
www.imdb.com/title/tt0088247/ (3 maart 2016).

9 IMDb, ‘The Day After (1983)’ (versie z.j.), http://
www.imdb.com/title/tt0085404/ (4 maart 2016).

10 Internet Speculative Fiction Database, ‘Series: 
Ted Quantrill’ (versie 24 april 2006), http://www.
isfdb.org/cgi-bin/pe.cgi?548 (2 maart 2016).

De Amerikaanse sciencefiction 
was in de jaren tachtig meer 
geïnteresseerd in de wereld na 
een nucleaire vernietiging dan in 
de nucleaire vernietiging zelf.
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natuur en de mensheid negatief afgeschil-
derd. In de werken uit dit tijdperk werd 
bij het beschrijven van de natuur vaak ge-
sproken van desolate vlaktes, vuurstormen, 
ijstijden en woestijnvorming. Criminele 
bendes en religieuze fanatici konden mak-
kelijk de macht grijpen en de mens verviel, 
volgens de sciencefictionwerken, in een 
soort Hobbesiaanse natuurtoestand na een 
grootschalige vernietiging van de aarde. 

Als deze ideeën uit de sciencefiction-
werken tevens leefden in de Amerikaanse 
samenleving, zouden de inwoners van de 
Verenigde Staten vanaf 1979 ervanuit moe-
ten zijn gegaan dat nucleaire vernietiging 
zou plaatsvinden. Dit vormt een tegenstel-
ling met de periode 1945-1950, waarin 
meer werd gewaarschuwd voor mogelijke 
vernietiging. Deze opvatting noem ik het 
doemdenken van de Amerikaanse samenle-
ving, naar het neologisme door Van Kooten 
en De Bie in 1980.11 Hiermee bedoel ik dat 
in de maatschappij veel negatiever werd ge-
dacht over de mensheid, wier aard bedekt 
werd met een maar dun laagje beschaving, 
en die makkelijk zou vervallen in machts-
wellust en beestachtigheid. 

Dat de thematiek in de sciencefiction-
werken overeenkwam met de thema’s die 
speelden in de samenleving is het resultaat 
van het feit dat cultuuruitingen, waar sci-
encefiction tevens onder valt, vaak de grote 
thema’s uit een maatschappij behandelen. 
Hiermee baseer ik mij op de theorie van de 
literatuurhistoricus Hayden White. White 
stelt dat fictieve en historische discoursen 

11 Op 2 maart 1980 gebruikten Van Kooten en De 
Bie het woord ‘doemdenken’ om de sombere 
toekomstverwachtingen onder de bevolking 
over de Nederlandse maatschappij te duiden. 
Het woord heeft een plaatsje in de Van Dale 
verworven en betekent ‘het koesteren van een 
uiterst sombere toekomstverwachting.’

gelijkenissen vertonen in de verhalen die 
ze vertellen over de aard van de gezamen-
lijke realiteit. Volgens hem bestaat op elk 
gegeven historisch moment een enorm aan-
tal verschillende verhalen over de realiteit, 
van welke elke cultuur er een kiest.12 Deze 
verhalen worden gekozen door een proces 
wat White de ‘tropics of discourse’ noemt. 
Hiermee doelt hij op de samenhangende, en 
meestal metaforische, strategieën die zowel 
de romanschrijver als de historicus gebruikt 
om een begrijpelijk overzicht te krijgen van 
zijn bronnen en een beeld te schetsen van 
een samenleving.13 Wanneer wordt gezocht 
naar een weerslag van atoomangst in de 
Amerikaanse samenleving, is het logisch 
om vervolgens te kijken naar fictie die 
handelt over dit thema. Sciencefiction be-
tekent tenslotte letterlijk wetenschapsfictie. 
Het genre schetst vaak de extreme moge-
lijkheden die de wetenschap zou kunnen 
bereiken.14

Een boodschap aan de 
geschiedwetenschap
Boyers stelling dat ‘to the historian im-
mersed in studying the bomb’s cultural and 
intellectual impact in the earliest postwar 
years, this latest upsurge of awareness 
brings a powerful sense of déjà vu,’15 

kan na de bovenstaande bevindingen 
genuanceerd worden. Met dit onderzoek is 
een groot verschil aan te wijzen tussen de 
atoomangst in de periodes 1945-1950 en 
1979-1985. De Amerikaanse sciencefiction 

12 H. White, The Content of the Form: Narrative 
Discourse and Historical Representation 
(Baltimore 1987), 41.

13 H. White, Tropics of Discourse: Essays in Cultural 
Criticism (Baltimore 1978), 2, 215.

14  D.J. Hogan, Science Fiction America: 
Essays on SF cinema (Chapel Hill 2006) 2.

15  Boyer, By the Bomb’s Early Light, 364.
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was in de jaren tachtig meer geïnteresseerd 
in de wereld na een nucleaire vernietiging 
dan in de nucleaire vernietiging zelf en 
hanteerde een negatiever mensbeeld. Dit is 
een verschil met de jaren veertig, waarvoor 
Boyer vooral werken aanhaalde die waar-
schuwden voor een nucleaire vernietiging 
en die specifiek handelden over de vernie-
tiging zelf. 

Deze stelling roept de vraag op wat dit 
onderzoek kan toevoegen aan de manier 
waarop wij historisch onderzoek bedrij-
ven. In mijn ogen is het op twee punten 
van toegevoegde waarde. Ten eerste wil 
ik een lans breken voor meer onderzoek 
naar ideeën en thematiek in de populaire 
cultuur. Zoals in de vorige paragraaf is ver-
dedigd, handelt populaire cultuur vaak over 
thema’s die op dat moment ook spelen in de 
maatschappij. Traditioneel wordt binnen de 
geschiedwetenschap vooral onderzoek ge-
daan naar traditionele media zoals kranten 
en pamfletten om een idee te krijgen van 
de onderwerpen die spelen in een samen-
leving. Zelf denk ik dat populaire cultuur 
op een veel toegankelijkere manier dan 
de traditionele media opvattingen in de 
wetenschap en in de politiek vertolkt voor 
het brede publiek. Populaire cultuur wordt 
namelijk meer gelezen, bekeken en beleefd 
dan kranten en roept tevens minder scepsis 
op.

Als laatste wil ik een punt maken over 
het gebruik van kwantitatief onderzoek 
als illustratief en ondersteunend voor his-
torische studies. Dergelijk onderzoek, dat 
steeds meer wordt gebruikt binnen Digital 
Humanities, is vaak nogal problematisch. 
Er kan getwist worden over de ‘framing’, 
die eigenlijk altijd noodzakelijk is bij het 
gebruik van statistiek. Waarom wordt een 
bepaalde afbakening gebruikt? Op welke 

schaal wordt de grafiek gezet en wat zegt 
dat over onze perceptie? Dit zijn vragen 
die altijd en bij elk soort onderzoek gesteld 
moeten worden. Ook is het door framing 
lastig om blindelings te vertrouwen op 
statistiek. Toch maken deze problemen 
kwantitatief onderzoek niet gelijk irrele-
vant. Resultaten die worden verkregen uit 
dergelijk onderzoek kunnen immers nog 
steeds iets vertellen over de heersende 
ideeën in een samenleving, zoals de ideeën 
over nucleaire destructie in de Amerikaan-
se samenleving. Wanneer het gebruik van 
nucleaire thematiek in een bepaalde pe-
riode sterk toeneemt, is dit niet gelijk een 
op een te vertalen naar de maatschappij in 
deze periode, maar het kan wel een aanwij-
zing zijn om juist in deze periode te kijken 
naar verschillende werken voor een kwali-
tatieve analyse. 

Michiel Bron (1995) is vierdejaars 
student geschiedenis en wijsbegeerte. 
In zijn onderzoek richt hij zich 
vooral op de culturele vertolking 
van wetenschappelijke concepten om 
zodoende een beeld te krijgen van de 
ideeën die leefden in een samenleving. 
Daarbuiten is hij bestuurder bij S.S.R.-
N.U., actief lid van CNV Jongeren en 
schrijft hij voor Hard//Hoofd.



13

ACHTER DEZE 
GRAFIEK GAAT 
VEEL SCHUIL

BEELDSPRAAK

Pim Huijnen
De gedachte aan historisch bron-
nenonderzoek roept al snel 
beelden op van archieven, oude 
manuscripten en papyrusrol-
len. Dr. Pim Huijnen laat in deze 
rubriek echter zien dat dit ook 
anders kan. De Digital Humanities 
docent toont ons hoe de visuali-
satie van Topic Modeling nieuwe 
mogelijkheden biedt. 

Negentig jaar in één oogopslag. Het 
lijkt een simpele Excel-grafiek, maar 
erachter schuilt een golfbeweging aan 
technologische ontwikkelingen die de ge-
hele twintigste eeuw omvatten. Wat deze 
grafiek uitbeeldt, is de thematische ont-
wikkeling van het Amerikaanse tijdschrift 
Popular Science tussen 1925 en 2014. Het 
populairwetenschappelijke tijdschrift is 
een goudmijn voor de wijze waarop (natuur)
wetenschappelijke inzichten de afgelopen 
eeuw doorsijpelden naar de samenleving. 

Van die rijkdom is op het eerste gezicht 
niet veel terug te zien in deze grafiek, al 

schuilt er veel meer achter. Het is moei-
lijk dit begrijpelijk te maken zonder ietwat 
technisch te worden: de ‘thematische ont-
wikkeling’ wordt tot uitdrukking gebracht 
door een algoritme dat woorden in een groot 
digitaal corpus automatisch in verschillen-
de groepen deelt. Deze techniek heet topic 
modeling en is mede dankzij de computer – 
die in staat is automatisch thema’s (‘topics’) 
in een tekst te herkennen – al enkele jaren 
zeer populair in geesteswetenschappelijke 
kringen.1 

Het doel van het algoritme is om te 
kijken welke woorden in een tekstcorpus 
opvallend vaak in elkaars nabijheid wor-
den gebruikt. De aanname is dat dit een 
indicatie is voor inhoudelijke verwantschap 
– en daar zit wel wat in. Neem bijvoorbeeld 
een krant: je kunt verwachten dat sportbe-
richten in het taalgebruik te onderscheiden 
zijn van economische artikelen. Topic mo-
deling is in staat deze onderscheidende taal 
op te pikken. Daartoe gaat hij aanvankelijk 
uit van de verbindingen tussen woorden 
die hij in de tekst tegenkomt. Aan de hand 
daarvan speurt het algoritme het hele cor-
pus door om te kijken of die verbindingen 
significant zijn. Dat wil zeggen: komen de 
verbindingen vaker voor en zijn ze uniek, 
of komen de verbonden woorden eigenlijk 
veel vaker voor met andere woorden? In 
dat geval past het zijn ordening aan. Het 

1 David M. Blei, “Probabilistic Topic Models,” 
Communications of the ACM 55, 4 (2012): 77–
84; Zie ook: Megan R. Brett, “Topic Modeling: 
A Basic Introduction,” Journal of Digital 
Humanities 2, 1 (z.d.); John W. Mohr en Petko 
Bogdanov, “Introduction—Topic Models: What 
They Are and Why They Matter,” Poetics 41 
(2013) 6, 545–69.
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algoritme moet de tekst hiertoe diverse ma-
len doorploegen voordat het kan evalueren 
welke verbindingen het meeste recht doen 
aan de structuur van het corpus.

Wat hebben de woorden binnen die to-
pics met elkaar te maken? Je weet in elk 
geval dat ze vaker in elkaars nabijheid 
voorkomen dan in de context van woorden 
uit andere topics. Het wordt interessant het 

als je deze thema’s tegen elkaar en tegen 
de tijd afzet. Op deze wijze hebben anderen 
disciplinaire ontwikkelingen kunnen vol-
gen binnen vaktijdschriften, terugkerende 
patronen in kranten ontwaard of de veran-
derende belangstelling van dagboekauteurs 
geordend.2 Om iets vergelijkbaars met mijn 

2  David Hall, Daniel Jurafsky en Christopher D. 
Manning, “Studying the History of Ideas Using 
Topic Models,” in: Proceedings of the Conference 
on Empirical Methods in Natural Language 
Processing (Association for Computational 
Linguistics 2008) 363–71, http://dl.acm.org/
citation.cfm?id=1613763; Robert K. Nelson, 
‘Mining the Dispatch’, http://dsl.richmond.
edu/dispatch/; Cameron Blevins, ‘Topic 
Modelling Martha Ballard’s Diary’,  http://www.

corpus van Popular Science te doen heb ik 
het archief opgedeeld in jaargangen en op 
basis daarvan een topic-verdeling per jaar 
gegenereerd. Met twintig topics levert dit 
de volgende resultaten op: jaargang 1933 
bestaat voor 34 procent uit topic 18, voor 
20 procent uit topic 3, etc. Doe dit voor 
elk jaar en je krijgt een aardig beeld van 
hoe het taalgebruik in dit tijdschrift met-
tertijd verandert. Zo is topic 18 niet alleen 
in 1933 dominant, maar zelfs gedurende de 
hele vooroorlogse periode (vlak a). Het zal 
niet verbazen dat het tweede voorbeeld uit 
een latere periode stamt. Dit topic corres-
pondeert met vlak b. 

Nog interessanter aan de resultaten is 
dat wat je ziet zónder te duiken in wat de 
afzonderlijke topics betekenen, maar puur 
door te kijken naar de verdeling over tijd. 
Literatuurwetenschapper Franco Moretti 
noemt de term ‘distant reading’ voor deze 
enigszins afstandelijke manier van kijken 
naar een tekstcorpus als geheel.3 Verge-
lijkbaar met de gangbare defi nities van big 
data beschouwt Moretti distant reading als 

cameronblevins.org/posts/topic-modeling-
martha-ballards-diary/.

3 Franco Moretti, Distant Reading (Londen en 
New York 2013).

Het lijkt een simpele Excel-
grafi ek, maar erachter schuilt een 
golfbeweging aan technologische 
ontwikkelingen.

Visualisatie van Topic Modeling van het tijdschrift 
Populair Science over de periode 1925 en 2014
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een methode die nieuwe kennis oplevert: 
een grafiek als deze herbergt informatie die 
je nooit zo snel had gevonden door te blade-
ren door afzonderlijke uitgaves van Popular 
Science.

Wat valt bijvoorbeeld op? Dat veel to-
pics erg dominant zijn, maar een beperkte 
levensduur hebben – slechts twintig tot vijf-
entwintig jaar. Enkele topics houden langer 
aan, maar zijn ‘subtieler’. Er is een Tweede 
Wereldoorlog-topic (vlak c), maar verder 

lijkt de Tweede Wereldoorlog nauwelijks 
een thematische cesuur in te luiden. Soms 
is er sprake van opdeling (met in de jaren 
zestig soms wel zeven topics per jaar) en 
soms het tegenovergestelde, met enkel twee 
dominante topics in de jaren 2000. Dit zijn 
stuk voor stuk inzichten die eenvoudig zijn 
te koppelen aan relevante geschiedweten-
schappelijke vragen rond kennisoverdracht, 
disciplinevorming en specialisering.

Tegelijkertijd – en dat is de reden dat dit 
stuk in deze rubriek thuishoort – levert dis-
tant reading geen hapklare kennis op. Je 
kunt veel afleiden uit deze grafiek, maar je 
zult altijd terug moeten gaan naar de tek-
sten zelf – ‘close reading’ – om te bekijken 
of het gegronde aannames zijn. Dit is zeker 
het geval bij topic modeling, omdat de to-
pics niet voor zichzelf spreken. Bovendien 
is topic modeling gebaseerd op waarschijn-
lijkheidsrekening die gepaard gaat met een 
zekere mate van toeval. 

De zo gehete ‘nieuwe teksten’ geven wel 
een aardig beeld van de resultaten van dit 
soort computationele technieken, zij be-

hoeven dezelfde soort interpretatie als de 
teksten waarop ze gebaseerd zijn.4 Een 
grafiek als deze is daarom eveneens het 
resultaat van (computationeel) historisch 
handwerk als bron van nieuwe studie – een 
tussenstap die alleen maar aan belang zal 
toenemen. Voor wie zich hierin wil ver-
diepen is het uitstekende platform “The 
Programming Historian” een uitstekend 
begin, inclusief een introductie in het ge-
bruik van topic modeling.5

Dr. Pim Huijnen (1979) studeerde 
geschiedenis aan de Universiteit van 
Groningen en ontving zijn masterdi-
ploma bij het departement Moderne 
Geschiedenis. Huijnen heeft onder-
wezen aan de Universiteit Utrecht en 
Universiteit van Amsterdam en werkt 
als docent bij Digital Cultural History. 
Hij is eveneens betrokken bij het di-
gital humanities-project ‘Translantis’ 
(2013-2018), dat digitale technologie 
gebruikt om de rol van verwijzingen 
in debatten te analyseren, met be-
trekking tot sociale vraagstukken.

4 D. Sculley en Bradley M. Pasanek, “Meaning 
and Mining: The Impact of Implicit Assumptions 
in Data Mining for the Humanities,” Literary 
and Linguistic Computing 23, 4 (2008) 17.

5 Shawn Graham, Scott Weingart en Ian Milligan, 
‘Getting started with Topic Modeling and 
MALLET’, http://programminghistorian.org/
lessons/topic-modeling-and-mallet.

Het algoritme deelt woorden 
in een groot, digitaal corpus 
automatisch in verschillende 
groepen in
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Gilden en 
MigraTie

Ontvangst van Vreemdelingen 
in achttiende-eeuwse gilden

FELINE VAN DEN BOOGERD 
In de zeventiende eeuw migreerden vele duizenden mensen naar de Re-
publiek. Zij wilden hier werken, maar moesten daarvoor eerst worden 
toegelaten tot een van de ambachtsgilden. In dit artikel bespreekt Feline 
van den Boogerd (1994) het beleid van gilden ten opzichte van de toelating 
van migranten in Haarlem. Hierbij benadrukt zij dat lokaal onderzoek van 
groot belang is.

ARTIKEL

Door de eeuwen heen speelden gilden een 
belangrijke rol. Niet alleen zorgden zij 
voor een eerste vorm van een gestructu-
reerde economie, maar ze droegen ook bij 
aan de modernisering van steden, regio’s of 
zelfs landen. Vaak werden gilden dan ook 
opgericht om structuur te geven aan de sa-
menleving. Zo bestonden er buurtgilden, 
die onder meer verantwoordelijk waren 
voor de verdediging van de stad, religi-
euze gilden en ambachtsgilden.1 Bij deze 
ambachtsgilden werden bepaalde regels 
opgesteld over de verkoop van producten, 
opleiding van leerlingen en toelatingen 

1 P. Lourens en J. Lucassen, ‘Ambachtsgilden in 
Nederland: een beknopt overzicht’,  in: Koen 
Goudriaan et al. (red.), De gilden in Gouda 
(Zwolle 1996) 9-21,9. 

van nieuwe leden in zogenoemde gilde-
keuren. In deze gildekeuren was dikwijls 
één van de belangrijkste regels dat je eerst 
burger of poorter van de stad moest zijn, 
voordat je lid van het gilde kon worden. 
In de praktijk bleek bovendien dat je zon-
der lidmaatschap van een ambachtsgilde 
in de vroegmoderne tijd vaak niet aan het 
werk kwam. De gilden en het stedelijk 
bestuur werkten dus samen om de komst 
van migranten naar de stad te reguleren.  
 Die regulering was nodig in een 
tijd die bekend staat om de enorme mi-
gratiestromen die op gang kwamen. De 
Republiek kreeg te maken met vele 
duizenden migranten dankzij gunstig 
ogende economische omstandigheden. 
Hoewel deze migranten vaak kennis en 
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ARTIKEL geld meebrachten, voelden veel gilden in 
Nederland zich ook door hen bedreigd. 
Zij konden immers banen ‘stelen’ van 
de leden van het gilde. Het leek een lo-
gische oplossing om de toelatingseisen 
strenger maken. Zo werd het voor migran-
ten moeilijker om binnen te komen in de 
stad en bij het gilde. In dit artikel staat 
de vraag centraal in hoeverre twee gilden 
uit Haarlem open stonden voor migranten. 

Methode van het ONDERZOEK 
De methode die ik heb gebruikt, ontleen 
ik aan een artikel van Maarten Prak, Cla-
re Crowston, Christopher Kissane, Chris 
Minnsen, and Patrick Wallis die hebben 
gekeken naar meerdere Europese steden 
waarvan gegevens van gilden beschikbaar 
waren. Om te kunnen meten of deze steden 
en gilden open stonden voor mensen van 
buitenaf, hebben zij een maatstaf opge-
steld. Steden en gilden waarbij twee derde 
of meer van de inschrijvingen bij het gilde 
uit de stad zelf afkomstig was, zien Prak 
et al. als gesloten. Was twee derde of meer 
van de inschrijvingen afkomstig van buiten 
de stad? In dat geval wordt de stad of het 
gilde als open beschouwd. Alles wat hier 
tussenin zit, bestempelde het onderzoek als 
neutraal.1 Zij komen tot de conclusie dat 
het per land en per stad erg verschilde in 
hoeverre gilden open stonden voor mees-
ters, leerlingen en knechten van buitenaf. 
Wel lijkt de trend te zijn dat vooral in Hol-
land veel gilden open leken te staan voor 
nieuwkomers.

De term neutraal heb ik geprobeerd 
te vermijden, omdat ik denk dat het voor 

1 M. Prak, C. Crowston, C. Kissane, C. Minnsen 
P. Wallis, ‘Access to the Trade: citizens, craft 
guilds, and social and geographical mobility in 
early modern Europe’, in: bEUcitizen working 
paper 1 (2014) 2.

dit onderzoek vooral nuttig is om aan te 
kunnen geven of een gilden open of juist 
gesloten was. Uit de gegevens blijkt dat 
vaak meer dan de helft van de nieuwko-
mers niet afkomstig was uit de stad zelf. 
Hieruit kunnen we opmaken dat migranten 
een grote invloed hebben gehad op de pro-
ductie van de gilden en haar meesters. Juist 
hierom heb ik ervoor gekozen de maatstaf 
naar beneden aan te passen. Als een gilde 
meer dan 60 procent uit nieuwkomers van 
buitenaf bestond, heb ik dat gilde als open 
beschouwd. In dat geval waren er namelijk 
meer migranten dan mensen vanuit de stad 
werkzaam.

Ik neem de methode van Prak et al. niet 
kritiekloos over. Zo ligt in hun onderzoek 
vooral de nadruk op Engelse, Franse en Ne-
derlandse steden. Deze gegevens gebruiken 
zij om een algemene conclusie te trekken 
voor geheel Europa. Het lijkt makkelijk om 
vanuit deze algemene these lokale situaties 

te bekijken, maar de these hoeft niet toe-
pasbaar te zijn op individuele steden. Iets 
wat bijvoorbeeld in Londen of Amsterdam 
aan de orde was, speelde niet per definitie 
ook in Haarlem. Lokaal onderzoek creëert 
in dit geval een meer gedetailleerd beeld 
van gilden door heel Europa, iets wat Prak 
et al. onderschrijven.2 Hoe meer data er 
over gilden in verschillende steden bekend 
zijn, hoe dichter de algemene conclusie 
voor een groter gebied de werkelijkheid kan 
benaderen.  

2 Prak et al., ‘Access to the Trade’, 20. 

Veel van het prachtige 
onderzoeksmateriaal over gilden 
ligt nog verstopt in meterslange 

archieven.
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Juist mijn onderzoek kan hieraan bij-
dragen, omdat ik het lokale niveau heb 
onderzocht. Het Noord-Hollands Archief 
in Haarlem bezit een prachtig gildenar-
chief. Deze inventaris kon niet via internet 
vanachter een bureau worden ingezien, dit 
moest in het archief zelf plaatsvinden. Veel 
van het prachtige onderzoeksmateriaal 
over gilden ligt nog verstopt in meterslange 
archieven. Kortom, er zijn nog volop kan-
sen voor lokaal onderzoek. In dit artikel 
zullen de keuren van het schoenmakersgil-
de en het bakkersgilde uit respectievelijk 
1635 en 1749, het leerjongensboek (1736-
1796) en knechtenboek (1699-1797) van 
het schoenmakersgilde en het knechten-
boek (1729-1805) van het bakkersgilde 
worden bekeken om de openheid van deze 
twee gilden in Haarlem te onderzoeken.3  
 
Het schoenmakersgilde
De keur van het schoenmakersgilde van 
1635 was in de onderzochte periode van 
1736-1797 nog steeds van kracht. In deze 
keur wordt in een aantal punten ingegaan 
op het toelaten van nieuwkomers. Eén van 
de belangrijkste regels is dat nieuwkomers 
bij het gilde eerst het poorter- of burger-
schap moesten hebben verkregen voordat 
ze lid van het gilde mochten worden. Er is 
geen eenduidig verschil tussen burgers en 

3 Noord-Hollands Archief, Haarlem (hierna: NHA), 
1105, Ambachtsgilden te Haarlem, 1407-1904, 
inv. nr. 277 Keuren en fragmentkeuren voor het 
gilde 1560-1750, keur schoenmakersgilde 1635; 
NHA, 1105, inv. nr. 278G ‘knechtsboek’ Register 
van inschrijving der knechts, 1699-1797; NHA, 
1105, inv. nr. 279G ‘Gild- en jongensboek’ 
Register van inschrijving der leerjongens, tevens 
register van uitgave, 1736-1796; NHA, 1105, 
inv. nr. 20 Keuren en ontwerpkeuren voor het 
gilde, 1483-1784; en NHA, 1105, inv. nr. 21 
‘Knechtsboek’ Register van inschrijvingen van 
knechten, 1729-1805.

poorters. Beiden woonden binnen de muren van 
de stad en betaalden daarvoor aan de stad een 
geldbedrag. Het bakkersgilde hanteerde deze 
regel ook. Dankzij deze regel konden zowel de 
stad als het gilde profiteren van de nieuwkomers 
en kon de instroom van nieuwe mensen worden 
gereguleerd. Nadat een toekomstige meester het 
poorterschap bij de stad had aangekocht, moest 
hij ook nog toegangsgeld aan het gilde betalen. 
De afkomst van de schoenmaker bepaalde daarbij 
de hoogte van de inschrijfprijs. Voor een poor-
terszoon werd één Wilhelmusschild in rekening 
gebracht, voor een gezworen poorter (waarmee 
waarschijnlijk een tweede generatie poorter 
wordt bedoeld) twee Wilhelmusschilden en voor 
iemand van buitenaf vier Wilhelmusschilden.4 
Een Wilhelmusschild was ongeveer twintig stui-
vers waard.5 Ook bij de toelating van leerlingen 
speelde afkomst een rol. De meesters die deze 
leerlingen aannamen, betaalden een bedrag aan 
het gilde. Voor een poorterszoon betaalde de 
meester vier stuivers aan het schoenmakersgilde; 
voor een leerling van buiten de stad acht. 

Volgens onderzoek van Jan de Vries en Ad 
van der Woude verdiende een ambachtsmeester 
in die periode gemiddeld 27 tot 28 stuivers per 
dag.6 Een ongeschoolde knecht had een dagloon 
van zeventien tot achttien stuivers. De toegangs-
gelden die de meesters moesten betalen aan het 
gilde voor leerlingen van buiten de stad, waren 
dus niet hoog en zelfs de kosten voor de inschrij-
ving van een meester van buitenaf vielen mee. 
Helaas wordt er in de keur niet genoemd hoeveel 
een leerling of knecht zelf nog moest betalen om 
te worden ingeschreven bij het gilde. We weten 

4 NHA, 1105, inv. nr. 277 Keuren en fragment-keuren 
voor het gilde 1560-1750, keur 1635. 

5 De Geïntegreerde Taalbank, 
Historische woordenboeken op internet, 
Wilhelmus, http://gtb.inl.nl/iWDB/
search?actie=article&wdb=WNT&id=M086432 
(geraadpleegd op 9 mei 2017). 

6 De Vries en Van der Woude, First modern economy, 615. 
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wel dat zij nog een bepaald bedrag moes-
ten betalen om bij het gilden te mogen, 
aangezien er achter de inschrijvingen in 
de knechten- en leerlingenboeken bedra-
gen zijn genoemd.

Aan deze twee regels van het gilde valt 
te zien dat er wel degelijk een onderscheid 
werd gemaakt tussen mensen van binnen 
de stad zelf en mensen van buitenaf. Om 
te kunnen testen of dit in de praktijk ook 
effect had, is er voor dit artikel gekeken 
naar het daadwerkelijke aantal leerlingen 
en knechten die zich bij 
het gilde inschreven. 

In de bovenstaan-
de grafi ek valt goed 
te zien dat het aantal 
vreemdelingen dat zich 
inschreef om leerling 
te worden aanzienlijk 
lager ligt dan het aantal 
burgers. Een mogelijke 
verklaring is de keur-
regel dat meesters voor 
vreemdelingen acht 
stuivers moesten beta-
len, in plaats van vier 
stuivers voor een bur-
ger. Daarnaast lijkt het 
sociale netwerk in de 
stad te hebben bijgedragen aan meer leer-
lingen uit de eigen stad.7 Leerlingen kozen 
er vaak voor om in hun geboortestad te 
blijven, waar ze konden profi teren van het 
sociale netwerk dat ze hadden opgebouwd. 
Dit betekent in percentages dat maar liefst 
85 procent van de inschrijvingen bur-
gers en wezen uit de stad zelf betrof. De 

7 R. Schalk et al., ‘Failure Or Flexibility? Exits 
From Apprenticeship Training In Pre-Modern 
Europe’, Journal of Interdisciplinary History (te 
verschijnen, 2017) 3.

schamele vijftien procent aan inschrijvin-
gen van meesterszonen en vreemdelingen 
steekt daar schril tegen af. Met deze 85 
procent haalt het aantal inschrijvingen van 
burgers en wezen gemakkelijk de grens van 
openheid van 60 procent die ik voor dit on-
derzoek heb opgesteld. Het gilde kan voor 
leerlingen van buiten de stad volgens deze 
methode als gesloten worden beschouwd.

Bij de knechten blijkt het tegenoverge-
stelde. Ook voor de knechten heb ik naar 
het aantal daadwerkelijke inschrijvingen 

gekeken. Uit deze gegevens bleek dat maar 
liefst 69,1 procent van de inschrijvingen 
door vreemdelingen was gedaan. Met mijn 
maatstaaf kan dus worden geconcludeerd 
dat dit gilde open stond voor knechten van 
buitenaf. Hierbij kan wel een kanttekening 
worden geplaatst. Bij een vergelijking van 
de namen van ingeschreven leerlingen en 
een steekproefsgewijze keuze van twaalf 
namen uit het knechtenboek is geen enkele 
overeenkomende naam aangetroffen. Leer-
jongens, die leerde voor het meesterschap, 

Grafi ek 1. Absolute aantal burgers en wezen, vreemdelingen en meesterzonen die 
zich als leerjongens inschreven bij het schoenmakersgilde. 1736-1797.
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hoefden zich waarschijnlijk niet opnieuw 
in te schrijven als knecht bij het gilde. Dit 
verklaart mogelijk het lage aantal inschrij-
vingen van burgers in het knechtenboek 
tegenover de vele vreemdelingen.

Het bakkersgilde 
Voor het bakkersgilde is gekeken naar een 
keur die dichter zat op de periode van in-
schrijving. De keur stamt uit 1749 met een 
aanvulling daarop uit 1750. Ook in dit ge-
val gold als eerste regel dat een potentieel 
lid van het gilde eerst het poorter- of bur-

gerschap in bezit moest hebben. Daarnaast 
werd ook bij dit gilde een toegangsbedrag 
gevraagd. Een poorter van de stad be-
taalde acht gulden aan het bakkersgilde. 
Een bakkerszoon betaalde slechts de helft. 
Naast deze twee regels die we in vergelijk-
bare variant al bij het schoenmakersgilde 
zagen, bevat de keur nog een andere be-
langrijke regel. In artikel zeventien staat 
dat buitenlandse bakkers niet op een an-
dere manier mochten bakken dan in de 
reglementen was beschreven. 

Hoewel bovenstaande regels het bakkers 
van buiten al aanzienlijk moeilijker maak-

ten om te worden toegelaten tot het gilde 
maakten de aanvullingen op deze keur het 
nog lastiger. De bevolking in Haarlem nam 
af, waardoor de vraag naar brood afnam 
en er dus minder bakkers nodig waren om 
in de broodproductie te voorzien. Voor de 
leerperiode werden hierom strengere eisen 
opgesteld. Zo moesten bakkerszonen vier 
jaar in de leer. Twee jaar van zijn opleiding 
volgde hij dan bij zijn vader en twee jaar 
bij een andere meester. Een burgerzoon 
moest zes jaar in de leer. Drie jaar volgde 
hij zijn opleiding bij de ene meester, de 

andere drie jaar bij 
een andere meester. 
Voor een vreemdeling 
bedroeg de leerperi-
ode nog langer. Hij 
moest in totaal acht 
jaar in de leer: de 
ene helft bij de ene 
meester en de andere 
helft bij een andere. 
Daarnaast betaalden 
nieuwe leden nog een 
verplichte eenmalige 
afdracht. Zo betaal-
den bakkerszonen 

twintig gulden, een burgerszoon veertig 
gulden en een vreemdeling tachtig gul-
den. Dit waren erg hoge bedragen voor een 
nieuw lid van het gilde. Mogelijk werd dit 
gedaan om de nieuwe instroom van mees-
terbakkers te beperken. 

De keuren van het bakkersgilde maak-
ten het moeilijk voor iedereen om tot het 
gilde te worden toegelaten. Om te contro-
leren of het gilde hierdoor daadwerkelijk 
extra gesloten was voor vreemdelingen, 
volgt in grafi ek 2 een overzicht van het 
aantal vreemdelingen dat zich als knecht 
inschreef bij het gilde. 

Grafi ek 2. Aantal inschrijvingen van knechten in de periode 1729-1805. Gesorteerd 
per vijf jaar.
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Opvallend is dat zich in totaal veel meer 
knechten hebben ingeschreven bij het bak-
kersgilde dan bij het schoenmakersgilde. 
Zo schreven zich bij dit gilde tussen 1729 
en 1805 maar liefst 873 nieuwe knech-
ten in. De grote aantrekkingskracht van 
het bakkersberoep kan worden verklaard 
doordat hier een broodzetting bestond. De 
stad bepaalde wat de prijs van brood was, 
waardoor bakkers een vaste inkomensbron 
hadden. Ook kan het hoge aantal knech-
ten worden verklaard door het feit dat 
er minder doorstroom naar het meester-
schap bestond.8 Er waren tenslotte minder 
meesterposities dan knechten. Knechten 
moesten door de afnemende vraag daarom 
nog langer wachten op een benoeming tot 
meesterbakker. 

In de grafiek valt te zien dat het aantal 
inschrijvingen van knechten alleen maar 
toenam, juist vanaf het jaar dat de nieuwe 
keur inging (1749-1750). Meesterbakkers 
kwamen daardoor minder gemakkelijk aan 
het werk, waardoor veel leerlingen zullen 
hebben besloten in het vak door te gaan 
als knecht. Maar liefst zestig procent van 
deze inschrijvingen bestaat uit vreemde-
lingen. Dit gilde lijkt met mijn maatstaf 
van zestig procent dus open te staan voor 
buitenstaanders. Een extra bewijs voor 
deze openheid is de enorme groei van het 
aantal vreemdelingen als knecht. 

Naast de informatie over de open-
heid van het gilde kon er aan de hand 
van de gegevens ook de afkomst van de 
nieuwkomers worden achterhaald. Bij het 
schoenmakergilde kwamen zij voorname-
lijk uit Holland, Overijssel, Gelderland 
en Utrecht en Duitsland. Er bestond dus 
vooral een migratiestroom vanuit het oos-
ten naar het westen, wat te verklaren valt 

8  NHA, 1105, inventarisbeschrijving, 8.

doordat in het westen de lonen hoger wa-
ren. Bij het bakkersgilde zien we ongeveer 
hetzelfde patroon. Daarbij valt echter op 
dat het grootste gedeelte afkomstig was uit 
Holland. Dit kan worden gekoppeld aan 
een regel uit de keur waarin staat dat men-
sen uit de provincie Holland minder lang 
in de leer hoefden voor ze bakker konden 
worden.

 
CONclusie
Uit de verzamelde onderzoeksgegevens 
bleek dat het schoenmakersgilde en het 
bakkersgilde zowel als open en gesloten 
voor migranten konden worden beschouwd. 
Net als in het onderzoek van Prak et al. 
bleek er veel variatie in beleid en prak-
tijk van toelating te zijn, wat in ieder geval 
verwerpt dat gilden zich per definitie ge-
sloten hielden voor vreemdelingen. Vooral 
vreemde knechten konden gemakkelijk in 
deze gilden aan de slag, waardoor zij een 
grote invloed hadden op het bestaan van 
gilden in de vorm zoals wij die kennen. Het 
hoge aantal inschrijvingen van migranten 
kan erop wijzen dat gilden niet zo succes-
vol waren geweest zonder de instroom van 
mensen van buiten de stad. 

Feline van den Boogerd (1994) is 
vierdejaars student Taal- en cultuur-
studies in Utrecht. Op dit moment 
loopt zij stage bij de Koninklijke 
Bibliotheek. Ze heeft haar studie 
gericht op de vroegmoderne tijd in 
Nederland, aangevuld met kunstge-
schiedenis en paleografie. Voor haar 
bachelorscriptie heeft ze uitvoerig 
bronnenonderzoek gedaan in het 
Noord-Hollands Archief in Haarlem, 
waar dit artikel op is gebaseerd.
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Cijfers uit het 
verleden
De passie van Sarah Carmichael

DE PASSIE VAN...

BART VAN HOLSTEIJN &  
LARISSA BIEMOND
Dr. Sarah Carmichael is universitair 
docent en postdoc onderzoeker bij 
economische en sociale geschie-
denis aan de Universiteit Utrecht. 
Aanzet sprak haar over het gebruik 
van kwantitatieve bronnen in his-
torisch onderzoek, haar interesse 
voor sociale geschiedenis en haar 
kijk op historisch onderzoek.

We spreken Sarah Carmichael in haar ka-
mer aan de Drift, met – zoals een echte 
historica betaamd – het bureau en de kasten 
volgestouwd met boeken; twee vuistdikke 
werken verraden het huidige onderzoeks-
onderwerp van Carmichael, Inequality en 
Capital in the Twenty First Century staan 
tegen elkaar op een plank. Carmichael, die 
een Schotse achtergrond heeft, groeide op 
in Den Haag, waar ze op een internationale 
school zat. Hierna volgde ze aan University 
College Utrecht een interdisciplinaire ba-
chelor. 

Ze houdt zich in haar onderzoeken bezig 
met de positie van vrouwen, al zou ze haar 
werkzaamheden niet als vrouwengeschie-
denis willen bestempelen. ‘Ik heb een vrij 
kwantitatieve benadering, dus ik wil onder-
werpen kunnen meten. In mijn dissertatie 
ontwikkelde ik bijvoorbeeld maatstaven 
van huwelijksleeftijden, omdat dat vaak 
een systeem van kindhuwelijken of uithu-
welijking aantoont.’ 

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
BRONNEN IN ONDERZOEK
De ontwikkeling van deze maatstaven ver-
loopt op verschillende manieren, vaak door 
het vertalen van kwalitatieve bronnen naar 
kwantitatieve gegevens. Deze twee aspec-
ten vertonen significante overlap volgens 
Carmichael: ‘Het uiteenzetten van een fa-
miliesysteem kan tot op zekere hoogte ook 
als kwalitatief worden gezien.’ 

Ze pakt een zwaar boek met Cyril-
lisch schrift op de rug van haar bureau 
en toont ons een bont gekleurde kaart van 
Afrika. Een etnografische studie uit de 
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Sovjet-Unie, vertelt ze. ‘In de jaren zestig 
probeerden antropologen allerlei gegevens 
over diverse stammen te verzamelen, om ze 
vervolgens te categoriseren op basis van ge-
meenschappelijke kenmerken.’ Carmichael 
heeft hedendaagse onderzoeken gekoppeld 
aan deze oude kaarten, waardoor het dui-
delijk wordt hoe de etnografi sche grenzen 
in de loop der jaren zijn veranderd. Ze ko-
men weinig overeen met de staatsgrenzen, 
behalve in Europa. ‘Dat Europa zo verdeeld 
is op basis van de grenzen komt omdat de 
grenzen er al veel langer zijn, terwijl de 
Afrikaanse grenzen door kolonisten zijn 
gecreëerd. Dat de [groepen] daar niet met 
de grenzen overeenkomen is dus logisch.’ 

Carmichael beaamt dat ze het vooral 
interessant vindt om iets uit een bron af 
te leiden waarvoor die bron oorspronke-
lijk nooit was bedoeld. Om haar punt te 
onderstrepen geeft ze ons nog een laat-
ste voorbeeld: ‘Je kan bijvoorbeeld het 
aandeel van ongecijferdheid binnen een 
bevolkingsgroep uitrekenen met behulp 
van leeftijdsweergaves. Bij het optekenen 

van hun leeftijd schreven niet-gecijfer-
de mensen vaker een 0 of een 5 op het 
einde, dat zie je nog vaak in moderne sa-
menlevingen met een lage gecijferdheid.’ 
Deze cijfers leveren soms verrassende re-
sultaten op: ‘In de Gouden Eeuw waren 
vrouwen [bijvoorbeeld] relatief beter met 
cijfers dan in hedendaagse ontwikkelings-
landen.’
RELEVANTIE IN ONDERZOEK EN 
ONDERWIJS 
Binnen historisch onderzoek hecht Car-
michael veel waarde aan hedendaagse 
relevantie. ‘Ik ben niet zo van de ivory 
tower academia, waar je onderzoek geen 
draagvlak heeft in de maatschappij.’ Zelf 
legde ze de link tussen historisch onder-
zoek en de maatschappij al vroeg. ‘Tijdens 
mijn bachelors en masters heb ik in het se-
cretariaat gewerkt voor een bedrijf dat zich 
bezighield met het verantwoord historisch 
renoveren van panden: hoe kan je een pand 
opknappen waarbij alles van historische 
waarde behouden wordt, maar tegelijker-
tijd milieutechnisch heel zuinig laten zijn? 

Etnografi sche kaart van Oekraïne uit 1918, gepubliceerd na 1945 door Vladimir Kubiyovych & Kulchytsky
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Dit soort samenwerking tussen historisch 
wetenschappelijke kennis en het publiek is 
volgens mij heel belangrijk.’

De hedendaagse relevantie dient niet al-
leen gestalte te krijgen in het onderzoek, 
maar moet ook terugkomen in het onder-
wijs: ‘Als je een grafiek voor je neus krijgt, 
is het belangrijk dat je wel weet wat er staat 
en waar het vandaan komt. Kan je iets met 
de analyses en conclusie van de auteur, 
of heb je een andere interpretatie? Dat is 
niet alleen maar belangrijk voor geschie-
denis an sich, maar vooral heel belangrijk 
voor later: veel geschiedenisstudenten 
gaan de beleidswereld, de journalistiek of 
het bedrijfsleven in; daar zal je regelma-
tig soortgelijke dingen langs zien komen. 
Het is niet genoeg om te zeggen: ‘ik ben 

geschiedenis gaan studeren omdat ik geen 
cijfers wilde analyseren’. Je hoeft echt niet 
met die onderliggende data bezig te zijn om 
te volgen wat ermee wordt bedoeld en er 
iets zinnigs over te kunnen zeggen.’

Het leren omgaan met data zou volgens 
Carmichael goed zijn voor de ontwikkeling 
van het kritisch vermogen van studenten. 
‘Dat iemand veel nummers en grafieken 
gebruikt om zijn mening te beargumen-
teren, betekent niet dat zijn argument per 
definitie waterdicht is. Studenten moeten 
in staat zijn daarover vragen te stellen en 
een beetje leren hun eigen factchecking te 
doen, zeker in de huidige tijd die geteisterd 
wordt door fake news. De aanwezigheid 
van data-vaardigheden in het curriculum 
is daarom een goede zaak, maar de stu-

denten moeten er natuurlijk ook plezier in 
krijgen. Ik vind het zelf erg leuk, maar het 
moet bij hen natuurlijk ook interesse op-
wekken.’

TOEKOMSTIGE ONDERZOEKSONDER-
WERPEN
Carmichael heeft al enkele potentiële 
onderzoeksonderwerpen in gedachten: 
‘Laatst dacht ik aan de vraag hoe maat-
schappijen omgaan met de zorg van 
kinderen: in hoeverre de mannen of ou-
dere generaties erbij worden betrokken of 
dat er mensen voor worden ingehuurd. Ik 
zou op den duur ook wel iets willen doen 
met milieugeschiedenis en hoe mensen 
omgingen met niet-hernieuwbare energie-
bronnen en natuurgebieden. Dat boeit me 
ontzettend, maar daar heb ik me tot nu toe 
niet in verdiept.’ 

Daarnaast overweegt Carmichael een 
onderzoek dat voorlopig nog in de kin-
derschoenen staat. ‘Ik was begonnen 
met census-materiaal van Sri Lanka te 
bekijken, omdat dit land een aparte fa-
miliestructuur heeft: zo kent Sri Lanka 
een wat hogere positie van de vrouw in 
vergelijking met Noord-India. Ik zou het 
erg leuk vinden om geschreven bronnen 
te gebruiken, zoals een verzameling van 
sprookjes, mythes en legendes uit Sri 
Lanka, maar ook de geschreven dagboe-
ken van Leonard Woolf, de echtgenoot 
van Virginia Woolf, leken me nuttig. Le-
onard had een koloniale bestuursfunctie 
in Sri Lanka en heeft daarom ook over 
het land geschreven. Zijn geschriften 
over Sri Lanka worden door de inheemse 
bevolking gezien als één van de beste et-
nografieën van hun samenleving over die 
periode. Ik zou graag door Leonards dag-
boeken en brieven willen kijken, maar zijn 

‘Ik ben niet zo van de ivory tower 
academia, waar je onderzoek 
geen draagvlak heeft in de 
maatschappij’
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betrokkenheid bij de Bloomsbury Group 
overschaduwde zijn documentatie over 
Sri Lanka: als je kijkt naar de publicaties 
over zijn geschriften gaat het vooral om de 
interne dynamiek van die groep, terwijl ik 
juist wil weten hoe het zat met vrouwen 
in Sri Lanka. Dit alles zou ik graag wil-
len vergelijken met Myanmar en Vietnam 
- waar de situatie heel anders was - door 
daar ook census-materiaal en andere ge-
schreven bronnen te vinden.

INTERESSE IN SOCIALE  
GESCHIEDENIS
Met haar interesse in sociale geschiede-
nis staat Carmichael gelukkig niet alleen. 
Zeker de master Politiek & Maatschappij 
– een samenwerkingsverband tussen eco-
nomische, sociale en politieke geschiedenis 
– kent redelijk veel  inschrijvingen. Het 
vooroordeel onder studenten dat men zich 
in het vakgebied slechts met data en cijfers 
zou bezighouden heeft echter wel effect. 
‘We zijn minder populair dan politieke en 
culturele geschiedenis, juist vanwege dat 
economische vooroordeel door studenten 

over cijfers. Als je de master daarentegen 
echt bestudeert, blijkt dat vooroordeel niet 
helemaal te kloppen. Mijn collega’s en ik 
merken wel dat het een minderheid is die 
enthousiast wordt van cijfertjes. Volgens 
mij zijn het toch vaak de mooie verhalen 
en de rijke historische bronnen die veel 
geschiedenisstudenten aanspreken. Je kan 
het echter alsnog allebei doen, want bij ons 

‘Vaak zijn het de mooie verhalen 
en de rijke historische bronnen 
die volgens mij heel veel 
geschiedenisstudenten toch 
aanspreken’

kun je juist die rijke bronnen vertalen naar 
iets wat je kan meten en vervolgens kan 
presenteren op een overzichtelijke manier 
om zo tot een analyse te komen.’

Carmichael nodigt de studenten die 
deze sociaal-historische onderwerpen in-
teressant vinden dan ook van harte uit 
om contact met haar op te nemen. ‘Ik wil 
graag met hen kijken of we hen iets kunnen 
aanbieden in deze richting en ik ben altijd 
bereid om met studenten te praten over deze 
onderwerpen als dit hen leuk lijkt.’

Dr. Sarah Carmichael volgde masters 
in geschiedenis en in recht en econo-
mie en promoveerde daarna op een 
dissertatie over de wereldwijde posi-
tie van vrouwen in de afgelopen twee 
eeuwen. Dat deed ze bij de afdeling 
voor Economische en sociale geschie-
denis (ESG) aan de UU, waar ze nu 
postdoc is. Studenten kennen haar als 
coördinator van het eerstejaarsvak 
‘De Stad’ en het verdiepingspakket 
van ESG.
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Een kwestie van  
polderen

De continuïteit van het poldermodel  
in negentiende-eeuws gevangenisbeleid

Mylène Klaasen 
Het begrip ‘poldermodel’ wordt graag en veel gebruikt: het zou de Neder-
landse politiek in grote mate karakteriseren. Binnen de geschiedwetenschap 
bestaat daarentegen debat of het poldermodel al eeuwenlang een plaats 
kent in Nederland, of dat er periodes van afwezigheid bestaan. Naar aan-
leiding van deze discussie gaat Mylène Klaasen in dit artikel op zoek naar 
elementen van het poldermodel in een negentiende-eeuwse vereniging: het 
Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen.  

ARTIKEL

Op 21 december 1870 vergaderde een 
zevental heren, onder wie gevangenisdi-
recteur J.H. Roozen, in de gevangenis op 
het Wolvenplein in Utrecht. Zij bespraken 
wat zij konden doen voor een aantal gevan-
genen die binnenkort vrij zouden komen. 
Als het hier niet 1870 betrof, zou dit zo een 
recent gesprek tussen een gevangenis en 
reclasseringsmedewerker kunnen zijn ge-
weest. De gevangenisdirecteur sprak hier 
echter niet met professionals, maar met 
vrijwillige burgers die zich het lot van ge-
vangenen aantrokken. Het is nu misschien 
ondenkbaar dat particulieren zich met 
overheidszaken zoals het gevangeniswezen 
bemoeien, maar Nederland kent een lange 
traditie van overleg tussen belangenver-

enigingen, en lokale, soms zelfs nationale 
overheden. Dit zou je ook wel het ‘polder-
model’ kunnen noemen. Hoewel het woord 
‘poldermodel’ doorgaans wordt gebruikt om 
de Nederlandse overlegeconomie aan te 
duiden – die in de jaren 1990  ontstond en 
waarbij werkgevers, werknemers en over-
heid samen het beleid bepaalden– kan de 
term ook in bredere zin worden toegepast 
om deze overlegtraditie binnen de samen-
leving en haar bestuur te beschrijven.

De Utrechtse hoogleraren Maarten Prak 
en Jan Luiten van Zanden hechten veel be-
lang aan de rol die het bredere poldermodel 
in Nederland heeft gespeeld. In 2013 be-
schreven zij in hun boek Nederland en 
het poldermodel. Sociaal-economische ge-
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schiedenis van Nederland, 1000-2000  de 
geschiedenis van maar liefst duizend jaar 
poldermodel.1 Hierin beargumenteren 
ze dat er een grote mate van continuïteit 
heeft bestaan – en nog steeds bestaat – in 
dit ‘poldermodel’. Kenmerkend voor het 
model is het oplossen van vraagstukken 
door middel van overleg en compromissen 
tussen afgevaardigden van verschillende 
belangengroepen, terwijl een ‘spelverdeler’ 
knopen door kan hakken zodra het overleg 
dreigt te stranden. Het ‘poldermodel’ door-
liep volgens Prak en Van Zanden een aantal 
fasen die samenhingen met de economi-
sche hoofdvorm van de samenleving: van 
een agrarisch naar een op handel gericht 
commercieel ‘poldermodel’ en vervolgens 
naar een industrieel ‘poldermodel’.2 

Deze theorie wordt echter bekritiseerd. 
Zo is de Amerikaanse economisch histo-
ricus Jan de Vries van mening dat in een 
groot deel van de negentiende eeuw, tot 
de opkomst van vakbonden en vakver-
enigingen in de jaren 1870, juist weinig 

1 Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden, 
Nederland en het poldermodel. Sociaal-econo-
mische geschiedenis van Nederland, 1000-2000 
(Amsterdam 2013) 24.

2 Ibidem, 11-14.

continuïteit in het ‘poldermodel’ bestond. 
De groeiende rol van de kerken in de ne-
gentiende eeuw wijst volgens hem zelfs 
eerder op een breuk in deze continuïteit.3 

Het verdwijnen van de gilden en andere 
corporatieve instellingen in de eerste twee 
decennia van deze eeuw had in de praktijk 
een einde gemaakt aan het commerciële 
‘poldermodel’. Het algemene beeld is hier-
bij dat nieuwe (particuliere) organisaties 
en verenigingen zich juist bewust afzijdig 
van politiek hielden. Na alle ellende rond 
de Napoleontische overheersing richtte de 
bevolking zich nu liever op volksverhef-
fing.4 Betekent dit dat het poldermodel 
geheel verdween en er –  zoals De Vries 
stelde –  sprake was van discontinuïteit? 
Om dit te beantwoorden, ga ik kijken 

3 Jan de Vries, ‘The Netherlands and the Polder 
Model: Questioning the Polder Model Concept’, 
BMGN- Low Countries Historical Review 129 
(2014) 1,107-108.

4 Friso Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van 
de Opstand tot heden (Amsterdam 2012) 215; 
Ido de Haan, Het beginsel van leven en wasdom: 
de constitutie van de Nederlandse politiek in de 
negentiende eeuw (Amsterdam 2003) 91-93.

Het cellulaire gevangeniscomplex aan het 
Wolvenplein, Utrecht, in 2009. Wikimedia Commons
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of elementen van het poldermodel zijn 
terug te vinden in de werkwijzen van ne-
gentiende-eeuwse verenigingen zoals het 
Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke 
Verbetering der Gevangenen. 

POLITIEKE TOENADERING VAN HET 
GENOOTSCHAP
Een aantal van de nieuwe verenigingen en 
organisaties hield zich al snel na de Napo-
leontische overwinning weer met politieke 
zaken bezig . Eén van deze verenigingen 
was het in 1823 opgerichte Nederlandsch 
Genootschap ter Zedelijke Verbetering der 
Gevangenen, waartoe ook de heren be-
hoorden die in de Utrechtse gevangenis 
vergaderden. Dit filantropische Genoot-
schap ontstond vanuit het Verlichtingsidee 
dat mensen, en dus ook misdadigers, ‘ver-
beterbaar’ waren. Het zette zich dan ook 
in om gevangenen ‘beschaving’ bij te 
brengen, om ze uiteindelijk weer produc-
tieve leden van de maatschappij te laten 
worden.5 Hiermee zou het Genootschap 
het algemeen belang van Nederlandse sa-
menleving dienen. Hoewel het algemeen 
belang doorgaans tot de taken van de Ne-
derlandse overheid behoorde, bemoeide de 
overheid zich in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw amper met het welzijn van 
gevangenen en vrijgelatenen, in de veron-
derstelling dat hun hoofdtaak in bestraffing 
lag. Zedelijke verbetering en bestraffing 
sloten elkaar natuurlijk niet uit, dus toen 
het Genootschap in 1823 toestemming aan 
de regering vroeg voor hun plannen, wer-
den deze ingewilligd onder voorwaarde dat 

5 W.H. Suringar, J.L. Nierstrasz jr. en W.H. 
Warnsinck Bz., Ontwerp tot oprigting van 
een Nederlandsch Genootschap ter Zedelijke 
Verbetering der Gevangenen (Leeuwarden 1823) 
10.

het de overheid geen geld zou gaan kos-
ten.6 

Vanaf het begin was het Genootschap 
bezig met de kwestie in hoeverre zij zich 
op ‘staatsterrein’ zouden begeven. Behoed-
zaamheid was geboden. Het Genootschap 
liet daarom in het ‘Ontwerp tot Oprigting’ 
weten dat zij zich bezig zouden gaan hou-
den met de zedelijke verbetering van de 
ontslagene gevangenen – waar de overheid 
zich in het geheel niet mee bezig hield – en 
ín de gevangenissen slechts een aanvullen-
de rol ten opzichte van de overheid wilden 
vervullen.7 Al snel bleek dat de hulp van 
het Genootschap in de gevangenissen wel 
degelijk werd aanvaard. Waar ze bij de op-
richting in 1823 slechts de hoop hadden 

uitgesproken om schriftelijk informatie over 
de gevangenen te krijgen, kregen ze een 
jaar later al toestemming om gevangenen 
te bezoeken. Deze toestemming kwam van 
Mr. P.J. de Bije, de administrateur voor het 
Armwezen en de Gevangenissen,8 die – hoe 
handig – al voor hij deze overheidsfunctie 
kreeg tot buitengewoon hoofdbestuurder 
van het Genootschap was benoemd.9 

6 J.P. Heinrich, Particuliere reclassering en 
overheid in Nederland sinds 1823 (Arnhem 
1996) 34-35.

7 J.M. van Bemmelen, Van Zedelijke Verbetering 
tot reclasseering (Den Haag 1923) 54.

8 J.J. de Jongh (red.), Verzameling van wetten, 
decreten, besluiten, reglementen, instructiën en 
bepalingen betrekkelijk het gevangeniswezen 
in de Nederlanden, sedert de invoering van de 
Fransche wetgeving tot en met den jare 1844 
(Leeuwarden 1846-1860) 230-231.

9 Van Bemmelen, Van Zedelijke Verbetering, 45.

De Nederlandse overheid 
bemoeide zich amper met het 
welzijn van gevangenen en 
vrijgelatenen
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JARENLANG OVERLEG TUSSEN 
OVERHEID EN HET GENOOTSCHAP 
Het Genootschap wilde ‘verbetering’ be-
reiken door gevangenen al tijdens hun 
detentie onderwijs te geven, hen met 
‘beschaafde’ literatuur in aanraking te 
brengen en arbeid te laten verrichten. Na 
hun vrijlating zouden zij hen ondersteu-
nen met materiële zaken en helpen bij 
het vinden en soms ook behouden van een 
werkplaats. Niet iedereen in de samenle-
ving geloofde echter in de rehabilitatie van 
misdadigers. Waarom zouden zij hulp krij-
gen terwijl er zo veel ‘deugdzame’ burgers 
waren die ook hulp konden gebruiken? 

Om slechte invloed van medegevan-
genen te vermijden was het Genootschap 
van mening dat gevangenen tijdens hun 
detentie verdeeld moesten worden in 
klassen, gerangschikt op hun potentie tot 
‘verbetering’, leeftijd en sekse.10 Vanaf 
1842 ging het Genootschap nog een stap 
verder in deze scheiding van gevange-
nen: ze  streefden het cellulaire stelsel in 
de gevangenissen na, waarbij individuele 
gevangenen strikt gescheiden van elkaar 
opgesloten zaten.11 Hun ijver werd beloond 
toen dit stelsel vanaf 1851 ook daadwer-
kelijk in Nederlandse gevangenissen werd 
toegepast. 

’Een dergelijke cellulaire indeling 
kreeg de in 1856 geopende gevangenis op 
het Wolvenplein in Utrecht. Tijdens hun 
gevangenschap werden de gevangenen met 
hun celnummer aangesproken en ze waren 
buiten hun cel verplicht een stoffen mas-
ker (een celkap) te dragen, behalve tijdens 
het dagelijkse half uurtje luchten in een 
individuele ‘luchtkooi’. Op deze manier 

10 Heinrich, Particuliere reclassering, 53-55.
11 Van Bemmelen, Van zedelijke verbetering, 114-

115.

werd geprobeerd elk contact tussen gevan-
genen te voorkomen. Het enige contact wat 
zij hadden was met het gevangenisperso-
neel en leden van het Genootschap, die de 
gevangenen regelmatig in hun cellen be-
zochten om hen geestelijk bij te staan en 
moreel te ‘verheffen’. 

Dit cellulaire stelsel werd door de 
overheid in eerste instantie slechts als 
experiment in een beperkt aantal gevange-
nissen toegepast. De procureurs-generaal 
besloten grotendeels welke gevangenen 
hiervoor in aanmerking kwamen. In de 
hierop volgende decennia probeerden zo-
wel de overheid als het Genootschap te 
bepalen in hoeverre het cellulaire stelsel 
werd doorgevoerd. Diverse overheidsfunc-
tionarissen waren zeer terughoudend, maar 
het Genootschap wist hen na jarenlange 
discussie te overtuigen. Bij de vaststelling 
van het nieuwe Wetboek van Strafvor-
dering in 1886 werd het stelsel landelijk 
doorgevoerd. Dit stelsel was op dat mo-
ment echter al zodanig door de rechterlijke 
macht omarmd dat in 80% van de gevallen 
gevangenen al cellulair werden opgeslo-
ten.12

Niet alleen het hoofdbestuur van het 
Genootschap kwam met plannen, vanuit de 
afdelingsbesturen kwamen ook regelmatig 
initiatieven. Zo werd in 1862 door één van 
de bestuursleden van de afdeling Utrecht, 
kantonrechter Mr. C.J.N. Nieuwenhuis,  
voorgesteld om een verzoek aan de rege-
ring te sturen, die van plan was een nieuw 
Wetboek van Strafvordering op te stellen. 
Nieuwenhuis zag dit als een uitgelezen 
kans om het cellulaire stelsel breder toe 
te laten passen. Hij wilde dat alle nog niet 
veroordeelde gevangenen afgezonderd van 

12 Herman Franke, Twee eeuwen gevangen: misdaad 
en straf in Nederland (Houten 1990), 248.
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hun medegevangenen zouden worden op-
gesloten.13 Het afdelingsbestuur schaarde 
zich achter hem en het initiatief werd ver-
volgens op de Algemene Vergadering van 
het Genootschap besproken. Hier werd 
het plan echter in de ijskast gezet om-
dat de aanwezigen nog te veel praktische 
problemen zagen voor de regering om het 
plan uit te voeren.14 Een jaar later bracht 
Nieuwenhuis opnieuw zijn plan op tafel 
en ook ditmaal werd het besproken op de 
Algemene Vergadering, waar hij het deze 
keer met succes wist te verdedigen.15 

13 Notulen, d.d. 28 april 1862, Het Utrechts 
Archief, Toegang 431 Nederlands genootschap 
tot zedelijke verbetering der gevangenen, 
afdeling Utrecht 1849-1885, inv. nr. 1.

14 Notulen, d.d. 19 mei 1862 Het Utrechts Archief, 
Toegang 431 Nederlands genootschap tot 
zedelijke verbetering der gevangenen, afdeling 
Utrecht 1849-1885, inv. nr. 1.

15 Notulen, d.d. 4 april 1863 en 26 mei 1863, 
Het Utrechts Archief, Toegang 431 Nederlands 
genootschap tot zedelijke verbetering der gevang-
enen, afdeling Utrecht 1849-1885, inv. nr. 1.

Het hoofdbestuur stuurde vervolgens 
een adres aan de regering waarin ze het 
voorstel bepleitte. Op de Algemene Ver-
gadering van 1864 bleek echter dat het 
noodzakelijk was om dit opnieuw te doen 
omdat de regering niet op het eerste adres 
had gereageerd.16 Deze gang van zaken 
was heel normaal. Aan het doorvoeren 
van nieuwe plannen ging vaak jarenlang 
overleg vooraf.

Toch was het verzoek niet verloren 
gegaan, want toen in 1874 de voorma-
lige hoofdinspecteur van ‘s-Rijks Politie 
en Gevangenissen, Mr. P.W. Alstorphius 
Grevelink, zijn Bedenkingen tegen het 
Ontwerp van Wet ter Vernieuwde Uit-
breiding der Celstraf publiceerde, stond 
hierin vermeld dat het ontwerp een 
bepaling bevatte dat “de preventieve 
gevangenen afzonderlijk zullen moe-
ten worden opgesloten, voor zoverre de 
omstandigheden dit zullen gedogen”.17 
Grevelink benadrukte dat hij hier cellu-
lair bedoelde. Hij vond het bezwaarlijk 
dat mogelijk onschuldigen dit zware re-
gime zouden ondergaan. Dat cellulaire 
gevangenisstraf als zeer zwaar werd ge-
zien was algemeen erkend, want deze 
straf telde als dubbele tijd: twee maanden 
cellulaire opsluiting stond gelijk aan vier 
maanden gemeenschappelijke opsluiting. 
Bij de invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering bleek hij niet de eni-
ge met deze mening te zijn. Hoewel het 
wetboek voorschreef dat preventieve ge-
vangenen gescheiden van veroordeelden 
werden opgesloten, hoefde dit niet cellu-
lair te gebeuren.

16 Jaarverslag Nederlandsch Genootschap tot 
Zedelijke Verbetering der Gevangenen 1864, 14.

17 P.W. Alstorphius Grevelink, Bedenkingen tegen 
het ontwerp van wett ter vernieuwde uitbreiding 
der celstraf (Den Haag 1874) 35.

Voorbeeld van een celkap. Wikimedia Commons
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EEN CRUCIALE ROL VOOR  
PERSOONLIJKE NETWERKEN
Het is op minst opmerkelijk dat de Ge-
nootschapsleden zo veel voor elkaar wist 
te krijgen terwijl ze officieel geen enkele 
politieke macht hadden. Hun kracht lag 
gedeeltelijk in hun voortvarende aan-
pak. Zo benoemden ze al bij oprichting 
een ‘secretaris buitenland’, die regelma-
tig reizen maakte om nieuwe inzichten 
in het gevangeniswezen te onderzoeken. 
Daarbij bezocht het Genootschap ook 
internationale congressen over het ge-
vangeniswezen. Het Genootschap wist 
zulke reizen vaak handig te gebruiken 
om aandacht in kranten te genereren en 
publiceerde ook regelmatig zelf hun be-
vindingen en algemene ideeën in boeken. 

Met name de persoonlijke netwerken 
van de bestuurders van het Genootschap 
speelden een doorslaggevende rol in hun 
succes. Veel bestuurders bekleedden 
namelijk ook bestuursfuncties in andere 
verenigingen, wat uiteraard connecties 
met personen op handige posities op-
leverde. Van even groot belang was dat 
verschillende verenigingen elkaar ook 
regelmatig hielpen. Historica Annemieke 
Kolle heeft hier in 2005 onderzoek naar 
gedaan en concludeerde dat met name in 
de eerste helft van de negentiende eeuw 
een zestal verenigingen, die allen een 
vorm van volksopvoeding tot doel hadden, 
bestuurlijk enorm met elkaar vervlochten 
waren – hieronder ook het Genootschap 
en ook de bekende Maatschappij tot Nut 
van ‘t Algemeen.18 De oprichters van het 

18 Annemieke Kolle, ‘Van eensgezindheid naar 
reveil. Verenigingen met een maatschappelijk 
doel tussen 1820 en 1850 Documentatieblad 
voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 

Genootschap waren zelf bijvoorbeeld lid 
geweest van het Nut en hadden hen bij 
de oprichting van het Genootschap dan 
ook om steun gevraagd. Andere bestuurs-
leden waren lid van het Nederlandsch 
Godsdienstig Traktaat-Genootschap of 
het Nederlandsch Bijbelgenootschap: zij 
gaven het Genootschap traktaten en bij-
bels om in gevangenissen te verspreiden.

De functies die de bestuursle-
den beroepsmatig uitoefenden, waren 
waarschijnlijk nog belangrijker. Veel be-
stuurders bekleedden namelijk officiële 
functies binnen het strafrechtsysteem als 
advocaten of rechters. Anderen hadden 
een ondernemersachtergrond en weer 

anderen waren afkomstig uit kerkleidin-
gen of hielden zich bezig met onderwijs. 
Ook hadden enkelen politieke functies 
zoals leden van de Provinciale Staten 
of de Eerste of Tweede Kamer, waar-
door zij nog beter in staat waren voor het 
Genootschap te lobbyen. Dergelijke dub-
belfuncties zullen op lokaal niveau al 
even belangrijk zijn geweest, omdat dit de 
afdelingsbestuurders beter in staat stelde 
om ontslagen gevangenen daadwerkelijk 
te helpen na hun vrijlating, bijvoorbeeld 
bij het vinden van werk. De leden die 
ook zitting hadden in de Commissies 
van Administratie van de Gevangenissen 
–  waaronder de eerder genoemde heer 
Nieuwenhuis – waren duidelijk van on-

(1 december 2005) 30-48.

Met name de persoonlijke 
netwerken van de bestuurders 
van het Genootschap speelden 
een doorslaggevende rol in hun 
succes.
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schatbare waarde voor het Genootschap.19 
Deze commissies waren namelijk volledig 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken in de gevangenissen en zo wist 
het Genootschap zelfs directe invloed 
te krijgen.20 De overheid had geen en-
kel bezwaar tegen deze invloed. In 1833 
opende een jeugdgevangenis in Rotter-
dam waarbij de regering zelfs bepaalde 
dat minimaal de helft van de Commis-
sie van Administratie uit leden van het 
Genootschap diende te bestaan.21 De 
persoonlijke netwerken van de bestuurs-
leden speelden dus een cruciale rol in de 
beïnvloeding van overheidsbeleid en de 
totstandkoming van overleg tussen over-
heid en het Genootschap.

CONCLUSIE
Natuurlijk blijft het gevaar van anachro-
nisme op de loer liggen bij de beschrijving 
van duizend jaar continuïteit in het pol-
dermodel. De Vries wees de theorie van 
Prak en Van Zanden echter af op basis 
van een gebrek aan continuïteit of zelfs 
discontinuïteit in de negentiende eeuw. 
Dit lijkt mij onterecht. Sociaal-filantropi-
sche organisaties zoals het Nederlandsch 
Genootschap ter Zedelijke Verbetering 
der Gevangenen vertonen duidelijk een 
aantal kenmerken die overeenkomen met 
het ‘poldermodel’. Het particuliere Ge-
nootschap wist door haar expertise een 
serieuze gesprekspartner van de overheid 

19 Utrechtsche Volks-Almanak, voor het jaar 
1869, Volume 33 (Utrecht 1868) 80; J. Domela 
Nieuwenhuis, ‘Levensberigt van Mr. C.J.N. 
Nieuwenhuis’, Jaarboek van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde 1882 (Leiden 1882) 
126-128.

20 Nationaal Archief, Den Haag, Strafinstellingen 
te Rotterdam, (1814) 1839-1975 (1985), nummer 
toegang 3.05.10, archiefbeschrijving, 23.

21 De Jongh, Verzameling van wetten, 524.

te worden en maakte hier veel gebruik van. 
De bestuursleden stuurden memories en 
petities aan de Tweede Kamer om zo  mis-
standen aan te kaarten of het proces van 
besluitvorming te beïnvloeden, zoals dat 
hen lukte bij de totstandkoming van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering en de 
doorvoering van het cellulaire stelsel. De 
overheid streefde op zijn beurt naar een 
zo groot mogelijk draagvlak door de ad-
viezen en belangen van het Genootschap 
te betrekken in haar besluiten. Hierbij 
traden ze soms op als ‘spelverdeler’ tus-
sen het Genootschap en de rechterlijke 
macht. Soms was het Genootschap juist 
de ‘spelverdeler’ tussen gevangenen en 
samenleving. Dit kan helpen te verklaren 
hoe het poldermodel aan het einde van de 
negentiende eeuw weer nadrukkelijker 
als industrieel poldermodel tot uiting kon 
komen: in de tussentijd waren er kernele-
menten blijven bestaan.

Mylène Klaasen (1977) is vierde-
jaars deeltijdstudent Geschiedenis. 
Ze heeft de HBO-opleiding make-
laardij gedaan, en momenteel werkt 
ze als assistent-bedrijfsleider bij een 
benzinepomp. Vanwege haar grote 
belangstelling voor de Oudheid ver-
blijft ze in juni een week bij het KNIR 
voor een collegereeks over keizer 
Constatijn. Dit artikel is een bewer-
king van een paper voor het vak ‘De 
heruitvinding van het burgerschap in 
Nederland rond 1800’ uit het verdie-
pingspakket Burgerschap.
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HET KLIMAAT  
NATUURLIJK!

MarIAN VAN DER PLUIJM

PERSPECTIEF

Dat de huidige klimaatverandering voor 
een significant deel door de mens wordt 
veroorzaakt, bestaat haast absolute weten-
schappelijke consensus over.1 Het is echter 
de vraag welke invloed veranderingen in 
het klimaat hebben op de mens. Over de rol 
van klimaatverandering in onze geschiede-
nis bestaat geen vergelijkbare wetenschap-
pelijke consensus. Binnen de klimaatge-
schiedenis blijft er veel debat hoe groot de 
rol is die we het klimaat in de geschiedenis 
kunnen toedichten.

Onderzoek naar environmental history, 
milieugeschiedenis, richt zich op de inter-
actie tussen de natuurlijke en menselijke 
omgeving. Klimaatgeschiedenis is daar 
een onderdeel van. Dit onderzoeksveld 
vond zijn oorsprong in de jaren zeventig 
in de Verenigde Staten, waar het nu nog 
steeds toonaangevend is. In tegenstelling 
tot klassiekere vormen van geschiedschrij-
ving hanteert klimaatgeschiedenis vaak 
grote tijdsprongen: geologische tijdscha-
len gaan immers over eeuwen, niet over 
jaartallen. Hoewel klimaathistorici veel 
gebruik maken van natuurwetenschappen 

1  Naomi Oreskes, ‘The scientific consensus on 
climate change’, Science 306 (2004) 5702, 1686. 

- zoals fysische geologie- is het belangrijk 
te benadrukken dat klimaatgeschiedenis 
een geschiedwetenschap is. Uit onderzoek 
volgen analyses en debatten, geen harde 
data. Bovendien moet de historicus zich bij 
zijn of haar analyses niet van de wijs la-
ten brengen door de schijnbare objectieve 
uitstraling van de grote hoeveelheid data 
die ze lenen uit de natuurwetenschappen. 
Bronnenkritiek is essentieel. Historicus 
Neil Pederson redeneerde bijvoorbeeld 
dat een toegenomen neerslag de reden was 
dat de Mongolen in de elfde eeuw naar de 
droge vlakten in Centraal Azië trokken. 
Vervolgens zette een ander de gegevens 
over de neerslag uit die periode tegen het 
aantal geëmigreerde Mongolen af, om 
daarmee Pedersons hypothese te onder-
bouwen. Het is zaak niet in de val van 
cijfermatige cirkelredenatie te trappen.2 

De KleiNe Ijstijd
Een bekende term uit de klimaatge-
schiedwetenschap is de ‘Kleine IJstijd’. 
Van ongeveer de zestiende tot de negen-

2  Olivier van Beemen, ‘Historicus Le Roy 
Ladurie over klimaatgeschiedenis’, Historisch 
Nieuwsblad, februari 2006.
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tiende eeuw verkeerde Europa in een koude 
klimaatperiode die daardoor de naam ‘de 
Kleine IJstijd’ kreeg. De winters waren bij-
zonder lang en koud, wat veelvuldig is vast-
gelegd door contemporaine kunstschilders.

Ook in migratiestromen is de invloed van 
de Kleine IJstijd terug te zien. In de jaren 
1693-1699 in Schotland, die bekend staan 
als de Seven Ill Years vanwege de enorme 
misoogsten. De oorzaak van de misoog-
sten waren de koude winters van de Kleine 
IJstijd, en de jaren 1690 waren het koudst 
en het natst. Dit zorgde voor een enorme 
hongersnood in Schotland, die de druk op-
voerde om een politieke unie met Engeland 
te sluiten nu Schotland zich zo slecht alleen 
wist te redden. Bovendien emigreerden zo  
duizenden Schotten naar Amerika3 

Uit het geval van Schotland blijkt dat de 

3  Karen Cullen, Famine in Scotland: the ‘Ill 
Years’ of the 1690’s (Edinburgh 2010) 32. 

natuur een beperkende factor in de ontwik-
keling van een maatschappij kan vormen.4 
Voor een bevolking die worstelt met haar 
eerste levensbehoeften is het lastig zich 
bezig te houden met andere zaken. Het wel-
zijn van een bevolking hangt namelijk niet 
alleen af van politieke besluiten of sociale 
regelingen: de natuur moet ook genoeg 
middelen afstaan die besluiten en rege-
lingen kunnen verwezenlijken. Wanneer 
akkers geen graan opleveren, helpt ook 
de beste distributie niet tegen de honger. 
Aan de andere kant is het belangrijk om de 
rol van de natuur nooit allesomvattend te 
maken en op die manier menselijke hande-
lingskracht ontkennen. Ecologische crises 
kunnen worden afgewend of afgezwakt. Zo 
werden in Schotland na de Seven Ill Years 
succesvolle landbouwhervormingen door-
gevoerd, die de productiviteit verhoogden.  

4  Cullen, Famine in Scotland, 31. 

 Winter landscape with skaters, door: Hendrick Avercamp, ca. 1608.



35

Het Industriële tijdperk
In de achttiende eeuw wees de Britse de-
mograaf Thomas Malthus op het potentiële 
gevaar van bevolkingsgroei. Een Malthu-
siaanse catastrofe treedt op wanneer de 
bevolkingsgroei te groot is ten opzicht van 
de beschikbare hoeveelheid grond  om die 
monden te voeden: het evenwicht tussen 
bevolking en grond herstelt zich dan door 
mensensterfte. Er is een maximale bevol-
kingsgroei die een bevolking kan doorma-
ken ten opzichte van de beschikbare grond: 
dit is het Malthusiaanse plafond.

Met het opgang komen van de Indus-
triële Revolutie in de negentiende eeuw, 
werd het Malthusiaanse plafond echter 
doorbroken.5 Innovatie in voedingsgewas-
sen maakte de oogsten zekerder, innovatie 
in hygiëne en medicijnen maakte de 
mensen weerbaarder tegen epidemieën 
en innovatie in brandstofregime maak-
te de productiviteit van de economie 
onafhankelijker van de hoeveelheid land-
bouwgrond. In plaats van hout werden 
nu namelijk fossiele brandstoffen, zoals 
aardolie, verwerkt in het productieproces. 
Fossiele brandstoffen  
hebben een hogere 
energiewaarde: de ver-
branding van een kilo 
aardolie levert meer 
energie op dan de ver-
branding van een kilo 
hout. Een kleinere hoe-
veelheid natuurlijke 
grondstof hoeft gedolven 
te worden om eenzelfde 
productiviteit te krijgen.

5  E.A. Wrigley, The Path 
to Sustained Growth: 
England’s Transition from 
an Organic Economy to 
Industrial Revolution 
(Cambridge 2016) 4.

In de Kleine IJstijd had klimaatverande-
ring invloed op de menselijke maatschappij 
omdat de koude winters een beperkende fac-
tor voor de voedselproductie vormden. De 
Industriële Revolutie maakte de mens on-
afhankelijker van klimaatschommelingen, 
omdat met minder natuurlijke middelen ef-
ficiënter geproduceerd kon worden. Aan de 
andere kant zorgde de Industriële Revolutie 
ervoor dat de mens zelf klimaatschomme-
lingen teweeg bracht. De verbranding van 
fossiele brandstoffen zorgde voor luchtver-
vuiling die een opwarming van de aarde 
in gang zette. De ontwikkeling waarbij de 
mens de beperkende factor van de natuur 
op de voedselproductie verminderde, zorg-
de er op die manier paradoxaal voor dat de 
mens zelf een proces in gang zette waarbij 
de natuur op een andere manier een beper-
kende factor werd.6 De verhouding tussen 
mens en natuur blijkt daarmee onder con-
stante spanning te staan. 

6  Wrigley, The Path to Sustained Growth, 105. 

Een slag tussen Chinezen en Mongolen in 1222, 
door  Rashid al-Din (1430)
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DE ZELFZUCHTIGE  
DIENAAR

J.H. Lelimans plannen voor 
Amsterdamse sociale woningbouw

COnSTANT VAN DER PUTTEN 
De Amsterdamse architect Johannes Hermanus Leliman (1828-1910) was 
van goede komaf. Juist hij werd bij de in 1854 opgerichte bouwvereniging 
‘Salerno’ architect voor arbeiderswoningen en bouwde met overtuiging één 
van de eerste wooncomplexen voor arbeiders: een blok van 48 woonruimtes 
in de Amsterdamse Valckenierstraat, in die tijd Lijnsbaangracht geheten. 
Constant van der Putten neemt zijn gedachtegoed onder de loep.

ARTIKEL

Voor iedereen die de afgelopen jaren de 
Amsterdamse actualiteit enigszins heeft ge-
volgd, is het duidelijk dat de hoofdstedelijke 
huisvesting te wensen overlaat. De huizen-
prijzen zijn geëxplodeerd en in centraal 
gelegen stadswijken zijn sociale huurwonin-
gen steeds zeldzamer.  Zodoende is wonen 
in de binnenstad voor modaal verdienende 
Amsterdammers al lang geen realistische 
optie meer. Rijke investeerders ruiken 
daarentegen hun kans. Speculerend op een 
verdere prijstoename kopen ze dure panden 
op. Sinds enkele jaren wordt de Amster-
damse woningmarkt bovendien ontwricht 
door een nieuw concept: Airbnb. Professi-
onele verhuurders maken misbruik van het 
systeem door in toeristische trekpleisters 
als Amsterdam massaal en doorlopend on-
bewoonde woonruimte aan vakantiegangers 
te verhuren

Ook voor veel studenten heeft wonen in 

Amsterdam een financiële schaduwzijde. 
In het centrum van de stad gaan bezem-
kasten, kelders en andere ruimtes waar het 
Beter Leven Keurmerk geen drie sterren 
voor zou toekennen als warme broodjes over 
de toonbank. Met een paar honderd ande-
ren hospiteren voor dat ene hippe berghok 
in De Pijp is allang geen ongewone bezig-
heid meer. Het ziet er niet naar uit dat deze 
Amsterdamse scheefgroei tussen vraag en 
aanbod snel zal verdwijnen. Is er dan niets 
aan te doen? Wellicht kan het verleden uit-
komst bieden, in de vorm van de ideeën van 
Johannes Leliman. Deze Amsterdamse ar-
chitect oefende veel invloed uit op de grote 
sociale hervormingen na 1870, maar zijn 
gedachtegoed is desondanks weinig onder-
zocht.1 Centraal staat het verwezenlijken 

1 Sigrid de Jong, J. H. Leliman. (1828 – 
1910). Eclecticisme als ontwerpmethode voor 
een nieuwe bouwkunst (Rotterdam 2001) 6.
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ARTIKEL

van betaalbare woningen voor arme stads-
genoten.

De kiem van de NederlANDse 
volkshuisvestINg
Woningproblematiek in de hoofdstad is een 
veelvormig en eeuwenoud verschijnsel. 
Historicus Auke van der Woud stelt in zijn 
boek Koninkrijk vol sloppen dat in achttien-
de-eeuws Amsterdam ‘bijna de helft van de 
ruim 40.000 huishoudens in Amsterdam in 
achterhuizen, kelders, en kamers’ zou zijn 
gehuisvest.2 In andere Nederlandse steden 
was de situatie niet veel beter. In de ne-
gentiende eeuw namen de problemen toe. 
Industrialisering zorgde toen namelijk voor 
een forse bevolkingstoename. De woning-
problematiek nam toe doordat veel mensen 
naar de steden trokken. In 1854 liet koning 
Willem III een commissie van ingenieurs 
onderzoek doen naar de kwaliteit van arbei-
derswoningen in het land. Het eindoordeel 
van de onderzoekers was niet mals: ‘De holen 
der menschen (…) staan niet zelden achter bij 

2 Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. 
Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw 
(Amsterdam 2010) 44-45.

de plaatsen, die ten verblijve voor vele dieren 
zijn afgezonderd: de eerste vereischten voor le-
ven en gezondheid ontbreken’.3

Ondanks de dramatische woorden liet 
de bouw van fatsoenlijke woningen voor 
arbeiders op zich wachten. De overheid 
nam geen initiatief, want ze zag in deze tijd 
geen rol voor zichzelf weggelegd in dit soort 
maatschappelijke kwesties. Sociale hulpver-
lening was nu eenmaal een aangelegenheid 
die ‘niet op den weg van den staat ligt’, aldus 
de armenwet uit 1854, maar een zaak voor 
particuliere liefdadigheid. Pas in 1901 zou 
de eerste woningwet tot stand komen.

Niet dat de kwestie van de volkshuisves-
ting onbesproken bleef. Opmerkelijk genoeg 
kwam in Amsterdam een aantal notabele 
burgers al ten tijde van het onderzoek in 
actie, in woord en daad. Zij waren ongerust 
over de ongezonde woonomstandigheden, 
die leidden tot ‘zedelijk verval’ van de ‘am-
bachtsstand’ en die de ‘lust tot den arbeid’ 
deden verfl auwen. 4 Zij zagen het, als rijke 
burgers, als een morele plicht iets aan die 
omstandigheden te doen. Hoewel het lais-
sez faire5 nog hoogtij vierde, groeide eind 
negentiende eeuw het besef dat het vrije 
kapitalisme ook veel verliezers kende. 
Door de intrede van de vrije markt was de 
ambachtelijke relatie tussen werkgevers 
en werknemers in de bouwnijverheid ver-

3 F.W. Conrad e.a., Verslag aan de koning, over de 
vereischten en inrigting van arbeiderswoningen 
(Den Haag 1855) 4. 

4 Stadsarchief Amsterdam (hierna: SA), 
Archief van de Vereeniging ten Behoeve der 
Arbeidersklasse, inv.nr 22, Verslag van de 
Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse te 
Amsterdam en van hare Verrigtingen gedurende 
de jaren 1855-1856 

5 Laissez faire is de benaming voor de overtuiging 
van de achttiende -eeuwse fi losoof Adam Smith 
dat de markt niet bij regels en beteugeling gebaat 
was en zoveel mogelijk vrijgelaten moest worden.

Zicht op de arbeiderswoningen van Johannes 
Leliman in de Valckenierstraat te Amsterdam, 

december 2016 (eigen werk). 
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dwenen. Historicus Jan Luiten van Zanden 
beschrijft hoe lonen binnen de Nederlandse 
ambachtelijke nijverheid van 1650 tot 1850 
nauwelijks fluctueerden. Pas in de tweede 
helft van de negentiende eeuw ontdooide 
de arbeidsverhoudingen in de Amsterdamse 
bouw door de verspreiding van de vrije markt. 
Luiten van Zanden noemt deze ontwikkeling 
‘koopwaar worden van arbeid’. Met andere 
woorden: in plaats van de behoeften van de 
werknemers, bepaalde nu de hoeveelheid 
geleverde arbeid de hoogte van het salaris.6 
De aandacht voor de negatieve excessen van 
de vrije markt betekende niet dat de materi-
ele positie van de ambachtslieden plotsklaps 
beter werd, maar wel dat welgestelden hen 
vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel bij 
de hand probeerden te nemen.7 In elk geval 
moest iets gedaan worden aan het woning-
probleem en geëngageerde gegoede burgers 
lieten weten: ‘Die overtuiging wordt meer en 
meer algemeen bij het beschaafde deel der 
Natie gevestigd’.8

De bezorgdheid van de notabelen over 
de kwaliteit van arbeiderswoningen had 
ook een praktische kant. Veel Europese 
steden werden in de negentiende eeuw 
getroffen door cholera-epidemieën. Ver-
reweg de meeste slachtoffers vielen in de 
armere wijken, waar bewoners dicht op el-
kaar leefden en de rondgang van de ziekte 
werd bespoedigd door gebrekkige hygiëne. 
Tachtig procent van de slachtoffers van de 
choleraplagen die in 1832 en 1837 Neder-
land troffen, woonde in arbeiderswijken.9 

6 Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel, 
Nederland 1780-1914. Staat, instituties en 
economische ontwikkeling (Amsterdam 2000) 304-
307. 

7 Van der Woud, Koninkrijk vol sloppen, 167-168. 
8 SA, Jaarverslag Vereeniging ten behoeve der 

Arbeidersklasse te Amsterdam 1853-1854. 
9 Egbert Ottens, Ik moet naar een kleinere woning 

Toch eisten de epidemieën ook slachtoffers 
uit de hogere sociale kringen. De rijkere 
stedelingen beseften dat ze zichzelf alleen 
konden beschermen tegen nieuwe uitbraken 
door een verbetering van de hygiënische 
omstandigheden in de arbeiderswijken.10 
Voorbeelden van zo’n verbetering wa-
ren in het buitenland te vinden. Vooral in 
Groot-Brittannië waren industrialisatie, ver-
stedelijking en bevolkingsgroei rond 1850 
al vergevorderd en zodoende het probleem 
van volkshuisvesting groot. In 1844 was 
daar The Society for Improving the Condi-
tions of the Labouring Classes opgericht. 
De architect van deze vereniging, Henry 
Roberts, schreef in 1851 zijn internationaal 
invloedrijke The dwellings of the labouring 
classes, their arrangement and construction. 
In hetzelfde jaar exposeerde hij op de eerste 

wereldtentoonstelling in Londen vier van 
zijn arbeiderswoningen, zogeheten model 
cottages, op ware grootte. Daarmee maakte 
hij grote indruk op de Amsterdamse archi-
tecten, ondernemers en weldoeners die de 
tentoonstelling bezochten. 

WONINgbouwverenigINgen
De wereldtentoonstelling in Londen van 
1851 was een belangrijke inspiratiebron 
voor elites in diverse Europese landen bij 
hun sociale initiatieven, zo constateert ook 

omzien, want mijn gezin wordt te groot. 125 jaar 
sociale woningbouw in Amsterdam (Amsterdam 
1975) 3.

10 Christianne Smit, De volksverheffers. Sociaal 
hervormers in Nederland en de wereld 1870-
1914 (Hilversum 2015) 39. 

Zij [combineerden] hun wens 
met een openlijk en onbedekt 
eigenbelang.
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historica Christianne Smit.11 In Amsterdam 
richtten een aantal gefortuneerde mannen 
nog geen twee jaar na de tentoonstelling 
de eerste woningbouwverenigingen op: 
de Vereeniging ten behoeve der Arbeiders-
klasse te Amsterdam (1852) en Salerno 
(1853). Deze verenigingen hadden als doel 
op kleine schaal betere en ruimere arbei-
derswoningen te bouwen ‘ten einde van het 
wonen van daartoe ongeschikte kelders 
tegen te gaan’,  en zo ‘de stoffelijke en ze-
delijke welvaart van de arbeidersklasse’ 
te verbeteren.12 Trots lieten ze weten: 
‘Vereenigingen als de onze kunnen veel 
bijdragen, (…) vooral ook omdat zij de mo-
gelijkheid van verbetering aanschouwelijk 
maken’.13 Het was absoluut niet de bedoe-
ling om louter liefdadigheid te bedrijven, 
de zogeheten ‘bedeling’. Dat soort ‘oude 
fi lantropie’ zou alleen maar lui en onzede-
lijk gedrag in de hand werken.

11 Smit, De volksverheffers, 372. 
12 Smit, De volksverheffers, 146-147; Carol Schade, 

Woningbouw voor arbeiders in het 19de-eeuwse 
Amsterdam, 77.

13 SA, Archief van de Vereeniging ten Behoeve 
der Arbeidersklasse, inv.nr 22, Verslag van de 
Vereeniging ten Behoeve der Arbeidersklasse te 
Amsterdam en van hare Verrigtingen gedurende 
de jaren 1855-1856

Beide verenigingen opereerden dan ook 
overtuigd ‘semi-fi lantropisch’. Dat wil zeg-
gen dat zij hun wens de ‘arbeidende klasse 
te verheffen’ combineerden met een open-
lijk en onbedekt eigenbelang.14 Ze vroegen 
een ‘billijken huurprijs’ voor hun woningen 
en profi leerden zich als ondernemingen met 
een bescheiden winstmarge van 3%, in plaats 
van de gebruikelijke 6-8%.15 Ze begonnen 
kleinschalig, maar vertrouwden erop dat: 

[een dergelijk voorbeeld,] zoodra er wezenlijk 

betere woningen worden gebouwd, […] zelfs 

gereede navolging vindt bij hen, die zulks niet 

uit een menschlievend oogpunt doen, maar 

alleen ter bevordering van hun fi nantieel be-

lang, zodat eene verbetering, op kleine schaal 

aangebracht, spoedig door meerderen wordt 

gevolgd.16

In 1852 schreef de Vereeniging ten behoeve 
der Arbeidersklasse te Amsterdam een prijs-
vraag voor architecten uit met als doel het 
ontwerp van deugdzame arbeiderswoningen 
tegen een bescheiden prijs.  

Johannes Leliman
Die prijsvraag werd gewonnen door Johan-
nes Hermanus Leliman (1828-1910), een 
jonge architect, geboren in een succes-
volle en vermogende ondernemersfamilie. 
Zijn vader Johannes Adrianus was rijk ge-
worden door het handelen in boter, maar 

14 Jacques Nycolaas, Volkshuisvesting. Een 
bijdrage tot de geschiedenis van woningbouw 
en woningbouwbeleid in Nederland (Nijmegen 
1974) 18.

15 Schade, Woningbouw voor arbeiders in het 19de-
eeuwse Amsterdam, 26.

16 SA, Archief van de Vereeniging ten Behoeve der 
Arbeidersklasse, inv.nr 22, inv.nr. 22, Overzicht 
der Vereeniging ten behoeve der Arbeiderklasse te 
Amsterdam 1852-1902. 

Tekening van de arbeiderswoningen aan de 
Valckenierstraat van Johannes Leliman, gepubliceerd 

in Bouwkundige Bijdragen deel 15, 1867. 
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zoon Leliman ging hem niet achterna. Hij 
begon in 1843 als leerling in een timmer-
manszaak in Rotterdam, studeerde daarna 
Bouwkunde aan de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten in Amsterdam en 
sloot zijn studie af met een lange studiereis 
naar België en Frankrijk. In zijn Parijse 
tijd verdiepte hij zich in esthetische archi-
tectuurdiscussies, maar hij was ook getuige 
van de bouw van de Cité Napoléon, een wo-
ningblok voor arbeiders. Mogelijk werd 
Leliman door zijn vader, die actief was in 
de net opgerichte Amsterdamse bouwver-
enigingen, gewezen op de prijsvraag van 
de Vereeniging ten behoeve der Arbeiders-

klasse te Amsterdam. Johannes Leliman 
deed in elk geval mee aan de prijsvraag, 
stuurde vanuit Parijs zijn ontwerpen op 
naar Nederland en behaalde de eerste prijs.  
Teruggekeerd van zijn studiereis realiseerde 
de architect in 1854, in opdracht van bouw-
vereniging Salerno, 48 arbeiderswoningen 
in de Valckenierstraat te Amsterdam.17 
Daarmee was hij samen met architecten 
Hendrik Hana en Pieter Johannes Hamer, 
beiden verbonden aan de Vereeniging ten 
behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam, 
de enige die in de jaren 1850 woonblokken 
voor arbeiders tot stand bracht in Amster-
dam.18 Leliman werkte tegen een wat hij zelf 
‘zeer matig honorarium’ noemde.19 Achttien 
jaar later, in 1872, bouwde hij aan de Twee-
de Jacob van Campenstraat in Amsterdam 

17 De Jong, J. H. Leliman, 50-53.
18 Schade, 88. 
19 SA, Archief van de Woningbouwvereniging 

Salerno, inv.nr.6, brief Leliman aan Salerno 30 
nov 1858.

nogmaals een blok van 48 arbeiderswonin-
gen. Het was het laatste grote bouwproject 
in Lelimans carrière.20

Architect Johannes Leliman was be-
vangen door ‘de lust tot het bouwen van 
gezonde arbeiderswoningen’ en zijn idee-
en over een verantwoorde woning waren 
uitgesproken. Hij was in de gelegenheid 
geweest zich internationaal te oriënteren. 
Het volkshuisvestingsproject dat hij in 
zijn Parijse tijd tot stand had zien komen 
vond hij niet doeltreffend. Hij constateer-
de dat de ambachtsman ‘ongaarne uit vrije 
wil’ in deze Cité Napoléon trok, want de 
huurprijs was te hoog. Bovendien was de 
opzet onwenselijk, omdat de Franse staat 
de leefwijze van de  bewoners van de Cité 
controleerde en zij daardoor het gevoel kre-
gen in een gesticht te wonen, aldus Leliman.  
Leliman bewonderde daarentegen de ‘pio-
niers’ van gezonde arbeiderswoningen’, de 
Britse architecten Robert Smirke en diens 
pupil Henry Roberts. Leliman was onder de 
indruk geweest van Roberts’ cottages op de 
wereldtentoonstelling van 1851 in Londen. 
In Smirke zag hij een pionier, die al decen-
nia eerder verantwoorde arbeiderswoningen 
had ontworpen als antwoord op onder meer 
een tyfusepidemie in Londen.

Regelmatig publiceerde Leliman zijn 
denkbeelden in Bouwkundige Bijdragen, 
het vakblad van de Maatschappij tot Bevor-
dering der Bouwkunst, waarvan hij jarenlang 
redacteur was. Een deugdelijke woning, zo 
schreef Leliman in zijn vakblad, moest vol-
doen aan hygiënische en medische vereisten. 
Het onderwerp ‘hygiëne’ bestempelde hij 
als ‘een der minst kiesche en tegelijk een 
der meest gewichtige’.21 Niet zonder trots 

20 De Jong, 137. 
21 Johannes Leliman, ‘De Arbeiderswoning’, 

Bouwkundige Bijdragen 11 (1867), 317-343, 

Het volkshuisvestingsproject in 
Parijs vond hij niet doeltreffend.
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beschreef hij de voorzieningen in de door 
hem ontworpen arbeiderswoningen in de 
Valckenierstraat. Alle kamers waren ‘ruim 
voor licht en lucht toegankelijk’. De wo-
ningen hadden bovendien een ‘doorlopend 
privaat’ en de ‘privaatkuilen, vuilnisbakken 
en vervalputten’ lagen allen buitenshuis. De 
vuilnisbakken werden bovendien ‘dagelijks 
geledigd’.22 Dat was althans de bedoeling, 
want uit een brief van Leliman aan Saler-
no uit 1858 blijkt dat de bewoners het niet 
zo nauw namen met de hygiënische voor-
schriften, tot onvrede van de architect. Ze 
bleken hun gootstenen, pijpen en privaten 
als vuilnisbak te gebruiken en braken zelfs 
de roosters van de gootstenen open.23

Leliman redeneerde dat gezinnen zoveel 
mogelijk van elkaar gescheiden dienden 
te leven, dat verminderde de kans op ‘ver-
spreiding van epidemieën’, en ging ook de 
‘bevordering van onzedelijkheid’ tegen.24 
Daarom genoot een losstaand huisje, zoals 
de cottage van Roberts, eigenlijk de voor-
keur boven een ‘opeengestapelde’ woning 
waarin op elke verdieping gezinnen woon-
den. Maar ja, een stad als Amsterdam, waar 
de ‘terreinen duur zijn en het leven veel geld 
kost’ leende zich nu eenmaal niet voor de 
bouw van losstaande arbeiderswoningen.25

Leliman was namelijk van mening dat de 
bouw van arbeiderswoningen bovenal eco-
nomisch ‘nauwgezette studie’ vereiste en 
voldoende rente moest opleveren.26 Trots 
vermeldde hij dat de 48 woningen die hij 
namens Salerno bouwde op de Valckenier-

aldaar 329. 
22 Ibidem, 338.
23 SA, Archief van de woningbouwvereniging 

Salerno, inv.nr. 6, brief van J.H. Leliman aan het 
bestuur van Salerno, 30 november 1858. 

24 Leliman, ‘De Arbeiderswoning’, 333. 
25 Ibidem, 326-327.
26 Ibidem, 322.

straat de aandeelhouders 4 tot 4,5% winst 
per jaar had opgeleverd.27 De woningbouw 
voor arbeiders moest vooral niet de schijn 
van bedeling krijgen, want bedeling, aldus 
Leliman, zou slechts luiheid en gebrek aan 
werkzaamheid bevorderen.28 Ook hij was dus 
oprecht semi-fi lantropist en vatte het semi-
fi lantropische dogma als volgt gevat samen: 
‘Kortom, iedereen kon een duitje verdienen 
en daarenboven eene goede daad doen’.29

PATroON van de ambachts-
lieden
Leliman deed méér. Als ambachtelijk ge-
schoolde architect zette hij zich in voor 
goed ambachtsonderwijs en speelde een 
grote rol bij in de oprichting van de ‘Eerste 
Ambachtsschool’ in 1861. In 1898, op zijn 
zeventigste verjaardag, noemde de Bond 
van Directeuren der Ambachtsscholen hem 
daarom ‘den vader van het ambachtsonder-
wijs in Nederland’30. Leliman maakte zich 
bovendien sterk voor de maatschappelijke 
positie van de ambachtslieden.31

Door de intrede van laissez faire en 

27 Ibidem, 339.
28 Schade, 26-27
29 Leliman, ‘Tua res agitur’, 319.
30  Geciteerd in: De Jong, J. H. Leliman, 37-39.  
31 Leliman, ‘Tua res agitur’, 37-39. 

Portret van Johannes Leliman, Archief Nederlands 
Architectuur Instituut Rotterdam (NAI),  onbekend
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het ‘koopwaar worden van arbeid’ in de 
Amsterdamse bouwsector verdween de am-
bachtelijke relatie tussen werkgevers en 
werknemers uit de bouwnijverheid. Leliman 
vond deze ontwikkeling bijzonder onwense-
lijk. Hij zag de ambachtsman ‘gelijk weleer 
de slaaf in bruikleen afgestaan’ en betoogde 
dat hem een fatsoenlijk loon toekwam.32

In een gloedvol artikel in Bouwkundige 
Bijdragen, getiteld Tua res agitur (‘Het geldt 
uw eigen belang’) deed hij een moreel be-
roep op de werkgevers. Zij moesten ervoor 
zorgen dat hun werknemers, ‘de kern der 
natie’, de ‘onmisbare volksklasse’, een be-
hoorlijk loon zouden ontvangen. Zodoende 
spoorde hij patronen en werkgevers aan zich 

als het ware semi-filantropisch te gedragen; 
zij moesten hun economisch winstbejag 
combineren met hun verantwoordelijkheid 
ten opzichte van hun werknemer, die ‘als 
zelfstandig mensch, gelijk hij zelf, door God 
bemind en tot geluk geschapen is’33 Met 
dit soort retoriek past Leliman in het door 
Luiten van Zanden geschetste ‘beschavings-
offensief’ van de liberale burgerij, waarvan 
het doel was de armeren deugdelijkheid en 
de juiste burgerlijke moraal bij te brengen.34 

CONCLUSIE
Johannes Leliman presenteerde zichzelf 
als bevlogen semi-filantroop, zowel met 
betrekking tot volkshuisvesting als de maat-
schappelijke positie van ambachtslieden. 
De welgestelden, zo meende hij, hadden 
de verantwoordelijkheid de leef- en wer-

32  Leliman, ‘Tua res agitur’, 39. 
33 Ibidem, 40.
34 Luiten van Zanden en Van Riel, 318-319.  

komstandigheden van de armere klasse te 
verbeteren. Daarvoor hoefden ze hun eco-
nomisch winstbejag niet volledig overboord 
te gooien, maar moesten ze wél een beetje 
water bij de klassiek-liberale wijn doen.                                                                                              

Ruim anderhalve eeuw na de eerste soci-
ale initiatieven worstelt Amsterdam alweer 
met het betaalbaar houden van (huur)wonin-
gen. Een vereniging van semi-filantropische 
vermogende Amsterdammers die panden 
opkoopt om ze vervolgens voor een schap-
pelijke prijs te verhuren, zou in theorie goed 
de strijd aan kunnen gaan met schimmige 
AirBnB-verhuurders, Chinese miljardairs 
en andere marktontwrichtende partijen. Stu-
dentenverenigingen laten bovendien al zien 
dat het kan werken. Stichtingen bestaande 
uit reünisten bezitten verenigingshuizen, 
die ze vervolgens voor een zeer redelijk 
bedrag verhuren aan de nieuwe generatie 
leden. Welgestelde Amsterdammers kunnen 
door de handen ineen te slaan op vergelijk-
bare wijze hun binnenstad terug veroveren. 
Het creëren van een prettige woonomgeving 
is geen individuele aangelegenheid, maar 
vergt een collectieve inspanning. De zin-
spreuk van Johannes Hermanus Leliman is 
hier dan ook gericht aan álle Amsterdam-
mers: Tua res agitur!

Constant van der Putten (1990) is ge-
boren en getogen in Maastricht, maar 
woont inmiddels al jaren in Utrecht. 
Als tweedejaars geschiedenisstu-
dent heeft hij voor vele historische 
dimensies belangstelling, maar het so-
ciaaleconomische domein geniet zijn 
voorkeur. Als student-assistent houdt 
hij zich op dit moment bezig met in-
komensverdeling in Nederland door de 
eeuwen heen.

Gezinnendienden zoveel mogelijk 
van elkaar gescheiden te leven.
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Cursisten uit de MENA-regio leren over 
watermanagement in het Huys . 

Bron: Clingendael

DE HAAGSCHE 
BELEVENIS
ADRIAAN NUNEs 

Als inmiddels zelfbenoemd ervaren stu-
dent diende ik mezelf tijdens de masterfase 
in het diepe te gooien. Onderdeel van het 
curriculum is het lopen van een stage, 
een activiteit waar vaak flink tegenop kan 
worden gezien. Na jarenlang onderzoeks-
vaardigheden, wetenschapsfilosofie en een 
overvloed aan kennis te hebben opgedaan, 
was het tijd de vertrouwde universiteit te 
verruilen voor de praktijk. En waarom dan 
niet meteen Den Haag? Als machtscentrum 
van Nederland (hier gebeurt het allemaal, 
toch?) bleek de aantrekkingskracht voor mij 
onweerstaanbaar. Na een vlotte sollicitatie 
kwam ik terecht bij Instituut Clingendael. 
Waar veel jongeren zeggen “huh?” en de 
ouderen “ah, dat klinkt wel bekend!”, was 
ik onderhand benieuwd geworden hoe het 
er in ‘het Haagsche’ aan toe ging. 

Imposant en markant, dat zijn de twee 
trefwoorden die bij het zien van het gebouw 
meteen in mij opkwamen. De oprijlaan wekt 
ontzag en de grote zalen en interieur doen 
daar nog een schep bovenop. In het pand 
was het verleden alom aanwezig. Zo ontdek-
te ik enige dagen later dat mijn bureau zich 
bevond in de voormalige slaapkamer van 
Arthur Seyss-Inquart, Rijkscommissaris 
van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. 

De hedendaagse functie van het Huys 
kan intussen niet verder van het verleden 

GRAND TOUR

verschillen. Het onderzoeks- en opleidings-
instituut is sinds 1982 gevestigd op het 
landgoed. Enerzijds houdt het zich bezig 
met onderzoek naar internationale betrek-

kingen en anderzijds met het opleiden van 
diplomaten, zowel binnenlandse als buiten-
landse. Zo kon het gebeuren dat ik tijdens 
de lunchpauze aanschoof naast een groep 
diplomaten uit de MENA-regio en de cur-
sisten toch wat verwonderd keken naar wat 
er op hun bord lag (bitterballen, what else). 

Nu ondervinden studenten vaak een 
lastige scheiding tussen theorie en prak-

Zo ontdekte ik dat mijn bureau 
zich bevond in de voormalige 
slaapkamer van Arthur Seyss-
Inquart.



44

Huys Clingendael,  Den Haag. Bron: Wikimedia Commons

tijk tijdens hun stagetijd. Zo worden zij 
met flink wat vaktermen geconfronteerd. 
Het ‘krachtenveld’ van de politiek is een  
voorbeeld van zulke abstracte uitdruk-
kingen. Wat gebeurt er in de praktijk als 
Donald Trump jr. (liefkozend ook wel 
‘45’ genoemd, als 45e president van de 
Verenigde Staten) zich laat gelden? Dan 
staat de telefoon bij de communicatie-af-
deling roodgloeiend. Experts worden 
telefonisch bevraagd en de lijnen naar 
het Ministerie van BuZa worden open- 
gegooid. Het ‘krachtenveld’ treedt in werking.  
De journalistiek pleegt raad, de experts 
analyseren en relativeren, de overheid 
consulteert. Nog geen uur later wordt  een 
complete beschouwing de ether ingestuurd. 

Wat is dan de rol van de stagiair? Direct 
deel uitmaken van dit krachtenveld! Geen 

koffie en geen kopietjes rondbrengen, maar 
daadwerkelijk het proces ondersteunen 
als een gelijkwaardige collega. Ik kan het 
dan ook iedereen aanraden om een stage 
te doen tijdens de bachelor of masterstudie. 
Niet alleen voor een cv-boost of om te net-
werken: proef de praktijk en weet waar je 
het voor doet. 



Writing a good review is a craft and re-
viewing each other’s work is an important 
aspect of being a scholar. A positive or a 
negative review by a respected senior re-
searcher can be the difference between 
writing an influential contribution to the 
scholarly debate or writing something with 
less impact.

Junior researchers are often asked to wri-
te reviews on new publications. In order to 
hone this skill, RMA students were asked 
to write reviews on scholarly publications 
within their field of interest. Aanzet has de-
cided to publish three of these reviews. We 
asked the authors not only to focus on the 
scholarly importance of these publications 
as contributions to their respective fields, 
but also to keep the students reading these 
reviews in mind.

Marlon Donck reviewed The Problem of 
Democracy in Postwar Europe. Political 
Actors and the Formation of the Postwar 
Model of Democracy in France, West Ger-
many and Italy (London & New York 2016) 
by Pepijn Corduwener. In a comprehensive 
review, she follows the structure of his the-
sis and shows how Corduwener approached 
the subject of researching contested con-
ceptions of democracy. As a result Donck 
provides the reader with a clear under-

standing of the arguments put forward in 
Corduwener’s dissertation.

In her review of Age of Anger. A histo-
ry of the present (London 2017) by Pankaj 
Mishra, Annelotte Janse took a different 
approach. Her summary of the main ar-
gument is shorter and she devotes more 
attention to the consequences of Mishra’s 
focus upon the famous intellectuals of the 
past. By doing so, Janse is able to reflect on 
the usefulness of this approach for a study 
that aims to present a new perspective on 
our current political situation.

Daan Olthoff focused more on metho-
dology. In his review of Vietnam. The 
definitive oral history, told from all sides 
(London 2006) by Christian G. Appy, he 
focuses on the use of Oral History, showing 
the benefits but also the weaknesses of his 
approach.

As becomes apparent from the overview 
above, writing a review is an opportunity 
to reflect not only on the content, but also 
on the methodology used by the scholar. As 
such, these three reviews provide interes-
ting insights into these opportunities.

Aanzet would like to thank the authors 
and Oscar Gelderblom for their cooperation 
and give a special thanks to Patrick van der 
Geest for copyediting.

WOUTER JOHAN VAN LEEUWEN

SPECIAL: HISTORY 
IN REVIEW

INTRODUCTION 



Nowadays, democracy in Europe seems to 
be in crisis. Multiple signs – the rise of new 
political parties, declining membership of 
political parties, voter volatility, and a frag-
mented and polarized political landscape 
– suggest that the ‘golden age’ of democracy 
is coming to an end. The prevailing scholar-
ly view on postwar democracy is that there 
was a consensus among political elites, which 
had been the result of a limitation of the will 
of the people within governmental power. 
This consensus led scholars to review the 
period between 1945 and the mid-1970s as 
the ‘golden age’ of democracy, which consis-
ted of two elements. First, with the interwar 
democracies in mind, the democracies that 
emerged after 1945 were ‘restrained demo-
cracies’. Owing to experience with fascism 
and Nazism in the interwar years, state power 
was subject to checks and balances. Second, 
the democracies re-adopted capitalism as an 
important value, which contributed to the 
economic growth in postwar Europe. 

Corduwener contests this ‘model’ of demo-
cracy. In his dissertation, he seeks to add to 
our understanding of postwar democracy by 

looking at three different conceptualisations 
of democracy, respectively in West Germany, 
Italy, and France. He states that there was 
no ‘golden age’ of democracy, but rather a 
process of consensus making that went well 
beyond the first postwar constitutions. With 
that, this dissertation offers a new perspective 
on the so-called ‘golden age’ of democracy 
and on the consensus making of democracy.

Corduwener does not mention other 
scholars by name. However, by reading the 
introduction and its footnotes, it becomes 
clear that the historiography on postwar 
democracy is led by prominent names like 
Martin Conway, Geoff Eley, Jan-Werner Mül-
ler, and Tom Buchanan. Among others, they 
have established the theory that there was 
a consensus on the meaning of democracy 
in western European countries during the 
postwar years. According to this theory, the-
re were no ideological differences between 
political parties in postwar Europe on the 
conception of democracy. However, Cordu-
wener states that there were debates on the 
meaning of democracy in Italy, France and 
West Germany between the Christian Demo-
crats, the Gaullists, and the political Left. 
Because it was the aim of the governments 
to protect and to stabilize democracy, the de-
bates between these political narratives and 
their different views on democracy and party 
politics are represented in their constitutions. 
The constitutions, therefor, also represent the 
ideological differences between the parties. 
Moreover, the debates between the compe-
ting narratives led to a deeper entrenchment 
of democracy in these countries, in particular 
because discussion on the key ingredients of 
democracy was made possible. 

Corduwener concludes that it took up to 
the 1970s to reach a consensus or a dominant 
understanding of democracy – that is to say, 

THE GOLDEN AGE OF 
DEMOCRACY?

MarloN DONCK
Pepijn Corduwener, The Problem of 

Democracy in Postwar Europe. Political 

Actors and the Formation of the Postwar 

Model of Democracy in France, West 

Germany, and Italy  

(London & New York 2016)

212 pages, 135,-

ISBN 9781138690639



not in the first decade after 1945, as is predo-
minantly thought. Democracy was thus less 
stable than it appeared to have been during 
the postwar years. There was no clear consen-
sus on the meaning of democracy; democracy 
was debated and there were clear ideological 
differences between political parties on its 
meaning. The research of Corduwener shows 
that the foundation of democracy was more a 
process of continuing debate than an agreed 
upon political ideal. 

This dissertation is well written and clear-
ly demonstrates the knowledge of Corduwener 
on postwar democracy. The reader receives a 
structured argument against the fixed con-
ception of the ‘golden age’ of democracy. 
This book is the result of extensive historical 
research, as can be seen from the source ma-
terial and the multi-archival research. What 
is missing, however, is an analysis of the po-
litical debates on democracy after the 1980s. 
This could help bridge the gap between the 
present and past. It would also add to the 
understanding of the processes underlying 
democracy. The topic of this book is too ab-
stract for a larger audience; it is not the kind 
of book you would read before going to sleep. 
The academic standard is high, and therefore 
it is of great relevance to scholars researching 
– or involved in research related to – the con-
cept of democracy, or the political landscape 
of postwar Europe.

Marlon Donck (1990) specializes in 
political history and history of ideas, 
with a special interest in political the-
ory and Russian history. Next to that, 
she also works as a student assistant 
within the Financial History Group 
of Utrecht University.

In his book Age of anger: A history of the pre-
sent, Pankaj Mishra states that the end of the 
Cold War did not introduce a period of uni-
versal progress and continually increasing 
welfare. Rather, he claims, it was the point 
when a feeling of ressentiment started to 
spread globally, both in society and politics. 
Ressentiment refers to a simultaneous expe-
rience of envy and hatred towards those who 
are perceived to be superior. Mishra observes 
this ambivalence in the relationship between 
non-Western cultures and the superior power 
of the West. Moreover, according to Mishra, it 
manifests itself in various events, such as the 
election of Donald Trump as President of the 
United States, Brexit, violent Hindu nationa-
lism in India, and the terror of ISIS in Syria 
and Iraq. In a thought-provoking analysis on 
what has led to this widespread ressentiment 
and universal anger, Mishra tries to establish 
a conceptual connection between historical 
theorists to explain the present political si-
tuation. He disagrees with contemporary 
explanations for the chasm between Eas-
tern and Western values and societies, such 
as Huntington’s clash of civilizations, and 
Fukuyama’s triumph of liberal democracy re-
sulting in the end of history. However, it does 
not seem to be Mishra’s intention to present a 

Universal Anger, 
from Enlighten-

ment to Modernity
Annelotte janse

Pankaj Mishra, Age of anger. A history of 

the present (London 2017).
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solution to our current global situation. Ra-
ther, he argues, we should look to the West’s 
process of modernization in order to locate 
the roots of ressentiment.  However, while 
reading the book, this connection between 
historical processes of modernization and 
ressentiment sometimes seems artificial. To 
what extent can Mishra convincingly claim 
that the writings of historical theorists are 
applicable to, and, more importantly, refer to 
contemporary experiences? 

Mishra puts the phenomena of “cultural 
supremacism, populism, and rancorous bru-
tality” in a historical context by exploring the 
effects of the Enlightenment, Imperialism, 
and the Industrial Revolution. He conclu-
des that these phenomena now constitute 
our reality, and will not cease doing so in 
the foreseeable future. Furthermore, these 
three elements are captured in the moder-
nization of the West — which took hold in 
Africa, Asia, and Latin America. As a result, 
non-Western cultures sought to emulate, “to 
mimic”, as Mishra puts it, Western society. 
Using the history of ideas to find an expla-
nation for these processes, the author begins 
with the Enlightenment. He treats Rousseau 
and Voltaire at length. These French intel-
lectuals shared a deep-seated hatred for one 
another, which found manifestation in the 
numerous contradictions characterizing their 
competing ideologies. Voltaire, representing 
France’s elite, emphasized the ideal-type of 
the rationally acting individual in the age of 
modernity. On the contrary, for Rousseau, 
modernity meant the widespread uprooted-
ness in a society driven by economic needs 
and profit. These two ideologies contradict 
one another, and this tension contemporarily 
manifests itself in anger and ressentiment. 

Mishra uses the works of numerous intel-
lectuals in order to interpret contemporary 

society. This analysis reveals similar poli-
tical processes across the globe. Moving on 
from Rousseau and Voltaire, he discusses 
the Romantics, followed by Russian nihi-
lists, such as the anarchist Mikhail Bakunin, 
then the Italian writer Gabriele D’Annunzio, 
and, finally, the fin de siècle. However, is the 
breadcrumb trail Mishra observes really con-
nected to what is occurring in this day and 
age? How convincing is the proposed argu-
ment — an argument that promises to deliver 
‘a history of the present’, as explicated in the 
book’s subtitle? Although the author lear-
nedly guides the reader through his analysis 
and arguments, these two questions remain. 
This is made all the more problematic by 
the paucity of evidence presented by Mishra 
throughout the book. The connection Mishra 
establishes between Voltaire’s and Rous-
seau’s views upon modernity — their effects 
on the one hand, the emergence of ISIS or 
the September 11 attacks on the other — 
seems rather far-fetched. Another example is 
that of US veteran of the Gulf War, Timothy 
McVeigh, who bombed a federal building in 
Oklahoma City in 1995. The answer to the 
question whether McVeigh was inspired in his 
actions by Bakunin and Rousseau, does not 
seem relevant in explaining why he turned 
against his government. Again, the connec-
tion between historical intellectuals and our 
contemporary world remains vague. Nor does 
it make sense to equate the explanation for 
president Trump’s election with that for the 
rise of ISIS — as these are two different phe-
nomena.

Whoever wishes to read a book explaining 
the rise of populism, and politics’ universal 
shift towards the Right, Age of Anger might 
not live up to their expectations. It is a highly 
conceptual, and dense account of how famous 
political theorists and philosophers thought 



about society from the eighteenth century on-
wards. Events such as Trump’s election and 
Brexit only figure rarely; the real protagonists 
are history’s famous intellectuals.

Annelotte Janse (1993) parti-
cipates in the research master 
History at Utrecht University. Within 
her studies, she focuses on the politi-
cal history of Western Europe in the 
20th century, with a specific interest 
in the discourse on security and ter-
rorism in international relations.

Few authors would have the audacity to call 
a work of their own ‘definitive’, or claim 
that its subject was covered ‘from all sides’. 
Even fewer would be justified in doing so, 
but Christian Appy’s classic Vietnam merits 
these accolades. It is hard to imagine a more 
extensive and diverse collection of stories 
about the Vietnam War after this publication. 
Vietnam, which was first published in 2003 
under a different title, contains the stories of 
135 people with greatly varying war experi-
ences — including its prelude and fallout. 
These interviews amount to 550 pages, and 
are divided into 25 chronologically and the-
matically structured chapters. Each chapter 

begins with an introduction into the theme 
and its background, and contains between 
two and six narratives that each last only a 
few pages.

The range of perspectives is truly stun-
ning. The interviews include, among others, 
child soldiers, generals, statesmen, journa-
lists, novelists, draft evaders, students, civil 
rights activists, perpetrators and victims of 
war crimes, nurses, interpreters, even the 
1965 Playmate of the Year who delivered 
a lifetime Playboy subscription to the 173rd 
Airborne Brigade. They are (former North 
and South) Vietnamese, as well as Ameri-
cans — all with different experiences and 
interpretations of the events of the war. Ho-
wever, while few topics remain unaddressed, 
there are a number of exclusions. Firstly, the 
book does not include any Russian or Chine-
se perspectives, despite the fact that North 
Vietnam received indirect and on-the-ground 
support from the Soviet Union and China. 
This might be because the war is not ing-
rained in their respective popular cultures. 
Secondly, Laotian and Cambodian accounts 
are also missing — even though both coun-
tries were targeted and invaded by the United 
States during the war. American actions in 
Laos and Cambodia cannot be considered 
separate from the conflict in Vietnam. For 
instance, more attention for the Cambodian 
experiences of the 1972 Christmas bombing 
campaign would have been merited. It seems 
that due to the sheer size of the subject, the 
author deliberately made the decision to ex-
clude all the above. After all, the interviews 
included in the book constitute only a fracti-
on of the more than three hundred conducted 
interviews. The above probably also applies 
to the missing French perspectives, whose 
war with the Vietnamese people preludes the 
American intervention. The scope of Appy’s 
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work remains staggering. Nevertheless, these 
exclusions are somewhat of a blemish on the 
label ‘told from all sides’ — an unattainable 
goal, no doubt.

While Appy refrains from explicitly jud-
ging the American intervention for the sake 
of objectivity, the ignorance of American 
civilians about the war is a recurring motif. 
Stressing that the US entered the war gra-
dually and without a formal declaration of 
war, Appy demonstrates how lacking trans-
parency towards citizens added significantly 
to societal tensions, and fueled civil rights 
movements. Combined, these factors un-
dermined the war effort. Nonetheless, the 
mission seems doomed from the outset. Multi-
ple American administrations fundamentally 
misunderstood the conflict as part of a global 
communist scheme, rather than a longer las-
ting war for Vietnamese independence. The 
conflict with the US was just another episode 
in the struggle for independence.

Appy succeeds in his aims to bring to-
gether individual experiences ‘to envision 
the war’s full scale and significance’, and to 
show how its impact ‘rippled from one per-
son and event to another’. This is one of the 
major potential advantages of oral history re-
search, which is rarely practiced at Utrecht 
University. Although conducting interviews 
is not a new practice, oral history, influenced 
by the cultural turn, is concerned with the 
subjective realm rather than fact recovery. 
Considering that our understanding of the 
past should also be based on the beliefs, in-
tentions and reflection of the people who have 
lived it, oral history is greatly benefited by 
the subjectivity of the speakers. Oral histo-
rians do not believe in “wrong” sources: the 
construction of memory, with all its inaccura-
cies, is an important historical source in its 
own right. Therefore, Appy does not only aim 

to unearth wie es gewesen through trustwort-
hy sources, but also the meaning of events for 
those who were personally impacted.

From the perspective of an oral historian, 
methodological objections should be raised 
on the narrativist structure of the interviews. 
Appy only shows the words of his speakers, 
and rarely provides commentary. Also, he 
has not included the questions of the inter-
view, which, I find, are required in order to 
better understand the answers, i.e. the inter-
view. Furthermore, by dividing the interviews 
along thematic lines, Appy glosses over the 
situational aspect of speakers’ narratives. 
Narrators do not just tell stories about them-
selves, but speak in relation to others in a 
specific time and place. Because statements 
are taken at face value, there is little atten-
tion for how memories might have changed 
over the years. While the author acknowled-
ges and celebrates the subjective realm, he 
does not pay attention to the inherent faulti-
ness of memory that is at the center of many 
modern oral history studies.

Notwithstanding this book’s faults, Viet-
nam makes a compelling case in favor of 
oral history — which we should see more of 
at Utrecht University. The book’s astonishing 
scope and readability makes it equally fasci-
nating for newcomers and scholarly veterans. 
To anyone new to the subject matter of the 
Vietnam War, or oral history, this book is an 
excellent starting point.

Daan Olthoff (23) is a student of the 
Research Master History. His interests 
lie mainly in 20th century politics and 
ideology.
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De wereld IN 
bewegiNg

Rogier van der Heijden
Op 20 januari overleed schrijver Robert 
Anker op de dag dat zijn nieuwe boek In de 
Wereld werd gepubliceerd. Anker won on-
der andere de Ferdinand Bordewijkprijs en 
de Herman Gorterprijs en was een gevierd 
dichter en literatuurcriticus.

De historische roman In de Wereld speelt 
zich grotendeels af tussen 1467 en 1500in 
Vlaanderen. Bij de hoofdpersoon Joris de 
Neve wordt lepra geconstateerd. Voor deze 
meesterschrijnwerker betekent dit een 
onherroepelijke verbanning uit de samen-
leving. Pas wanneer de diagnose is gesteld, 
dringen de gevolgen tot hem door. ‘Vroeger, 
dacht hij, mijn hele leven is nu in één klap 
‘vroeger’ geworden en een toekomst is er 
niet.’

Dat die toekomst er echter wel degelijk is, 
blijkt uit de vierhonderd pagina’s die volgen 
in wat het beste omschreven kan worden 
als een schelmenroman. Joris beleeft sa-
men met zijn dochter Marike heldhaftige 
avonturen, die sterk oude epossen zoals de 
avonturen van Odysseus. Anker beschrijft 
werkelijk alle facetten van het leven, zowel 
de vrolijke als de melancholische. Joris 
komt langs de Amazones en een geïsoleerd 
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vissersvolk, belandt in de kerkers van de 
Inquisitie, verkoopt laken in Italië en Ier-
land, verliest zijn dochter en vindt zichzelf 
terug bij de Leprozen Liga, een soort Robin 
Hood-organisatie van verschoppelingen. In 
het laatste hoofdstuk kijkt Robert Anker 
als Joris, dan bijna 70 jaar oud, terug op 
het leven. Er gaat een soort gelatenheid uit 
van zijn beschouwing, een soort berusting. 
Alsof hij niet alleen het verleden kon be-
schrijven, maar ook zijn eigen toekomst.

Anker schakelt makkelijk tussen diver-
se schrijfstijlen, vertellende personages en 
tijdsbeelden en als lezer vergeet je soms 
dat je jezelf in de Middeleeuwen begeeft. 
Verwijzingen zijn er onder meer naar Geert 
Wilders en vliegtuigstrepen in de lucht. 
Het verhaal overstijgt dan ook de grenzen 
van de tijd, zonder al te veel aan historici-
teit in te boeten. De anachronismen die er 
zijn, worden zo subtiel gebracht dat ze niet 
voor fronsende wenkbrauwen zorgen.

Ondanks zijn hedonistische verwijzin-
gen heeft Ankerzijn historische kennis van 
de Late Middeleeuwen op een rijtje. Dit 
blijkt al uit zijn beschrijving van de intocht 
van Karel de Stoute in Gent. Daarnaast is 
de zorgvuldige lezer tegen het einde van 
het boek heel wat te weten gekomen over 
de organisatie van gilden, de positie van 
leprozen en andersdenkenden en de poli-
tieke verhoudingen in Noordwest Europa. 
Zelfs de indeling en maten van een schip 
komen voorbij. Anker verwerkt deze infor-
matie echter niet als droge opsomming in 
zijn boek, maar weet het met zijn poëtische 
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schrijfstijl leesbaar te houden.
Dat Robert Anker nog eens een schel-

menroman zou schrijven is niet toevallig. 
In 2001 vertelde hij in een interview met de 
Volkskrant over zijn fascinatie met bepaal-
de zwervers. ‘Ik herkende de ontreddering 
in die man: er hoeft maar één draadje los te 
springen, en dan lig jij daar ook, in dat por-
tiek.’1 Een belangrijke bron voor het boek is 
ook Ankers levensfilosofie, namelijk dat het 
leven niet stilstaat, maar beweegt. Volgens 
hem moet je in de wereld staan en leven. 

Het resultaat is, hoewel de lezer zich 
door het eerste hoofdstuk vol lange zin-
nen en bijvoeglijke naamwoorden heen 
moet worstelen, een erg vermakelijk boek, 
waarbij duidelijke verwijzingen worden ge-
vonden naar het heden. 

1 Aleid Truijens, ‘Bijna ziekmakend realistisch’, de 
Volkskrant, 25 mei 2001.


