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hem goed in staat de voor India (in het
verleden) gesuggereerde relatie tussen
religie en ondernemerschap te ondergra-
ven, maar maakt het veel moeilijker in-
zicht Íe krijgen in samenwerkingsvor-
men, netwerken en sociale relaties
waarbinnen deze ondernemers opereer-
den. Een dergelijk inzicht is echter nood-
zakelijk om de relevantie te bepalen van
het algemene (Europese) verklaringsmo-
del over beroepsachtergrond en onder-
nemerschap voor de Indiase context.

Deze beperkte aandacht voor sociale
factoren heeft niet alleen te maken met
de beschikbaarheid van bronnen. Op
meerdere plaatsen geeft Oonk aaln dat
hij toegang heeft gehad tot bronnen
waaÍvan verwacht kan worden dat zij
meer inzicht geven in de sociale aspecten
van ondernemerschap. Hij verwijst naar
familie-archieven met briefwisselingen
en ander biografisch materiaal, die 'nau-
welijks door andere onderzoekers (zijn)
gebruikt' (p. 66). Op pagina 140 stelt
hij dat de'zeer gedetailleerd(e)' notulen
van bestuursvergaderingen van verschil-
lende fabrieken 'een fantastische kijk
(geven) op het wel en wee van de fabriek
achter de schermen'. Het is onduidelijk
waarom hij van deze bronnen dan niet
meer gebruik heeft gemaakt bij de be-
schrijving van de case sÍudies, die nu,
zo blijkt uit de voetnoten, hoofdzakelijk
zijn gebaseerd op een herordening van
reeds gepubliceerd materiaal.

Tot slot een korte opmerking van re-
dactionele aard. De studie vertoont he-
laas de dwangmatige neiging die men
wel vaker in proefschriften tegenkomt
om bij voortduring aan te geven wat be-
handeld gaat worden en wat behandeld
is, in dit geval niet alleen aan het begin
en eind van ieder hoofdstuk, maar ook
soms daarbinnen. Tevens wordt de tekst
van een aantal voetnoten vrijwel letter-
lijk herhaald: p. 108 (noot 47); p. 125
(noot 10); p. 124 (noot 7); p. 62 (noot
20);p.163 (tekst en noot l1). Zulke slor-
digheden zijn storend, vooral wanneer
het proefschrift deel uitmaakt van een
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officiele reeks en men dus een minimale
redactionele controle mas veronderstel-
len.

Mario Rutten
CASA, Universiteit van Amsterdam

A. Schuurman, J. de Vries, A. van der
Woude (red.), Aards geluk. De Nederlan-
ders en hun spullen, 1550-/850 (Amster-
dam, Balans 1997) 347 p. ISBN 90 50 18
350 6

De samenstellers van deze bundel be-
ogen een breed publiek kennis te laten
maken met het onderzoeksterrein van
de geschiedenis van de materiële cultuur.
Hiertoe brachten zij tien artikelen bij-
een, afkomstig van historici, volkskun-
digen en kunsthistorici. Negen van de
tien artikelen werden reeds elders gepu-
bliceerd, een enkele zelfs meer dan twin-
tig jaar geleden. Omdat de bundel zich
tot een breder publiek richt, vond men
het merkwaardig genoeg niet nodig om
het notenapparaat van de eerder gepu-
bliceerde artikelen op te nemen. Nu
moet de lezer zich behelpen met de lite-
ratuurlijst achterin het boek.

Gelukkig wél van noten voorzien is
het openingsartikel van Schuurman
(1996). Hij bespreekt in dit nog niet eer-
der gepubliceerde artikel enkele recente
buitenlandse studies en wijst daarbij op
de verschuiving die het onderzoek in de
afgelopen decennia heeft doorgemaakt.
Werd het debat over de geschiedenis
van de materiële cultuur lange tijd be-
heerst door een sociaal-economische be-
nadering, tegenwoordig heeft men meer
oog voor culturele aspecten. Schuurman
sluit in zijn bijdrage bij deze ontwikke-
ling aan door de consumptierevolutie
in de vroegmoderne tijd te plaatsen te-
gen de achtergrond van de nieuwe com-
municatiemogelijkheden en processen
van globalisering. Tevens wordt aan-
dacht besteed aan de rol die het publieke
debat over consumptie en luxe in die
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consumptierevolutie speelde:'de maat-
schappelijke werkelijkheid [wordt] niet
alleen gemaakt door wat mensen doen,
maar ook door hun opinies', aldus
Schuurman (p.26).

'Wanneer men de bundel in zijn geheel
bekijkt, valt op dat er verder betrekkelijk
weinig sporen te vinden zijn van de inmid-
dels ook in Nederland zo evidente ver-
schuiving binnen hÞt onderzoek in de
richting van een meer cultuurhistorische
benadering, met aandacht voor zaken
als bijvoorbeeld de rol van beeldvorming,
processen van toeëigening en de context-
gebonden betekenissen van objecten.
Daarmee is echter nog niet gezegd dat
het geen geslaagde bundel is. In elk geval
geeft de bundel goed weer hoezeer het Ne-
derlandse onderzoek zeker in de jaren
tachtig nog gericht was op het in kaart
brengen van de veranderingenin het bezit
aan duurzame consumptiegoederen op
basis van grootschalig, kwantitatief boe-
delonderzoek. De belangrijkste toppers
uit de periode zijn er in terug te vinden.
Zo is ervanDe Vries niet alleen een door-
wrocht essay uit 1993 met de verraderlijk
luchtige titel'De huishoudportemonnee
en de spulletjes' opgenomen, maar ook
zijn baanbrekende artikel uit 1975 over
Friese boeren en hun consumptie in de pe-
riode I 550-1 750. Wijsenbeeks promotie-
onderzoek naar het bezit en bestaan van
rijk en arm in het achttiende-eeuwse Delft
(1987) is vertegenwoordigd met een
enigszins aangepaste versie van de con-
clusie uit haar proefschrift. Van Schuur-
man is er een voor een groter publiek ge-
schreven bijdrage uit 1991 over de
vormgeving van het dagelijks leven op
het Zuid-Nederlandse platteland in de
achttiende en negentiende eeuw. Samen
met Van Koolbergen, wiens artikel over
de veranderingen in het vroegmoderne
Weesp en Weesperkarspel (1983) is opge-
nomen, gevenzij een goed beeld van de
belangrijkste veranderingen en de regio-
nale en lokale verschillen in hetbezllaan
duurzame consumptiegoederen in Ne-
derland.

NEHA-BULLETIN 12 - 1998 - nr. 2

Van Koolbergen, als volkskundige,
beoogde met zijn artikel uit 1983 overi-
gens meer te geven dan alleen een over-
zíchf van de veranderingen: hij was
vooral geïnteresseerd in ontwikkelingen
in de materiële cultuur die zouden kun-
nen wijzen op mentaliteitsveranderin-
gen. Dit geldt ook voor Voskuil, aan
wiens werk met het in de bundel opgeno-
men artikel'Boedelbeschrijvingen als
bron voor de kennis van groepsvorming
en groepsgedrag' (1987) mijns inziens
niet voldoende recht wordt gedaan.
Eén van de grote verdiensten van Vos-
kuil was nu juist dat hij voor zijn onder-
zoek naar de materiele cultuur gebruik
maakte van verschillende soorten bron-
nen en de boedelbeschrijving als belang-
rijk, maar niet als alleen zaligmakend
beschouwde. Nu blijft het accent in deze
bundel ook waar het de volkskunde be-
treft wel heel erg op het eenzijdig gebruik
van boedelinventarissen en het bezit, in
plaats van het gebruik of de betekenis
van consumptiegoederen liggen.

De door de samenstellers gemaakte
keuzes uit het enorme aanbod aan publi-
caties over het schilderijenbezit in de
Republiek maken een wat evenwichtiger
indruk. Van der Woude (1991) vertegen-
woordigt in de bundel de'kwantitatieve
school' als hij zijn lezers stap voor stap
voorrekent dat de totale omvang van
de schilderijenproductie in Holland er-
gens tussen de vijf en tien miljoen moet
hebben gelegen. Indrukwekkende aan-
tallen waarbij echter wel aangetekend
moet worden dat achter het begrip schil-
derij in de vroegmoderne tijd tal van
voorstellingen schuil konden gaan en
de cijfers uiteindelijk vermoedelijk dus
meer zeggen over het totale aantal voor-
stellingen aan de muur dan over het to-
fale aanfal schilderijen op doek.

Fock (1990) en Pastoor (1991) zijn
minder geïnteresseerd in cijferreeksen.
Zij besteden in hun bijdragen over res-
pectievelijk het kunstbezit in het zeven-
tiende-eeuwse Leiden en bijbelse histo-
riestukken in particulier bezit meer
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aandacht aan de afzonderlijke boedelbe-
schrijvingen. Vooral Pastoor benadrukt
daarbij de culturele achtergrond van de
schilderijenbezitters en de context waar-
in de door hem besproken schilderijen-
verzamelingen een plaats kregen. Wat
mij betreft hadden er best iets meer van
dit soort artikelen in de bundel moqen
worden opgenomen.

Hester Dibbits
Meertens Instituut

C. Trompetter, Agriculture, Proto-In-
dustry ønd Mennonite Entrepreneurship.
A History of the Textile Industries in
Tw ente, I 600- I 8 I 5 (Amsterdam: NEHA,
1997) 264 p. ISBN 90 71617 9t 2

Tevens verschenen als proefschrift in
1997 aan de University of Kansas

In het internationaal debat over proto-
industrialisering, dat zo'n 25 jaar gele-
den op gang is gekomen, bleef de
Noord-Nederlandse historiograf,e in be-
langrijke mate afwezig. Met de publica-
tie van dit werk van Trompetter en het
ongeveer gelijktijdig verschenen boek
van F.M.M. Hendrickx (over Twente
in de 19de eeuw) wordt de stilte op het
Nederlandse front doorbroken.

De vraag in hoeverre de economi-
sche en demografische ontwikkelingen
in het zeventiende- en achttiende-eeuw-
se Twente in de theorie van de proto-in-
dustriële ontwikkeling te kaderen zijn,
staat centraal in het boek. Tegelijk be-
oogt de auteur ook een integratie van
de sociaal-economische geschiedenis
met de politieke, institutionele en cultu-
reel-religieuze ontwikkelingen in de re-
gio. Het bestuderen van doopsgezinde
ondernemers werpt uiteraard de veelbe-
sproken vraag op naar de invloed van re-
ligieuze elementen op economisch ge-
drag.

Na een summier overzicht van het de-
bat over de economische geschiedenis
van de Republiek in de achttiende eeuw,
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en een politiek-institutionele schets van
Twente, wordt de opkomst van de tex-
tielnijverheid besproken. De these van
Slicher van Bath dat de textielnijverheid
een noodzakelijke opvang vormde voor
de bevolkingsdruk, wordt aangevallen.
Trompetter argumenteert onder andere
dat de bevolking minder snel groeide
dan eerder werd aangenomen. De op-
komst van de textielnijverheid wijt hij
vooral aan de daling van de roggeprijzen
na 167 5,gekoppeld aan de relatief goede
verbindingen, de mogelijkheid om vlas
te verbouwen, en vooral aan de rol van
de doopsgezinde ondernemers. Tegen
de vroege achttiende eeuw werd het put-
ting-out systeem dominant. In de acht-
tiende eeuw kwam de Twentse linnennij-
verheid onder druk te staan door de
toenemende internationale concurreren-
tie, en door het ontbreken van enige be-
scherming op de thuismarkt. Een drei-
gende crisis werd afgewend door over
te schakelen op het weven van gemengde
stoffen (fustein) en het spinnen van ka-
toen.

Een gedetailleerde analyse van lokale
demografische ontwikkelingen onder-
steunt de these dat de proto-industrie
bevolkingsgroei teweegbracht in de late
zeventiende en vroege achttiende eeuw.
Vanaf het midden van de achttiende
eeuw volgen de Twentse demografische
ontwikkelingen het patroon van de pro-
to-industriële theorie niet meer, omdat
de traditionele preventieve checks be-
gonnen te werken. Dit wordt vooral ver-
klaard doordat de primaire band met de
landbouw nooit echt doorbroken werd
in Twente. De combinatie van stijgende
landbouwprijzen met de crisis in de lin-
nennijverheid deed het klassieke re-
productiepatroon herleven. De laatste
twee hoofdstukken zijn gewijd aan de
doopsgezinde ondernemers. Deze groep
breidde zijn welvaart uit in de loop van
de achttiende eeuw, was actief in de Pa-
triottische beweging, veroverde politie-
ke macht in de Franse Tijd en zou een
belangrijke rol blijven spelen in de tex-
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tielnijverheid tot in dejaren zestig van de
twintigste eeuw.

Terwijl de economische en demografi-
sche aspecten van het boek sterke hoofd-
stukken vorrnen, zou deze lezer graag
wat meer willen vernemen over de socia-
le aspecten. De eigenlijke organisatie
van de textielnijverheid, de relaties tus-
sen wevers, spinners en ondernemers en
de levenstandaard van de proto-indu-
striele bevolking worden niet echt uit-
gewerkt. Ook de praktijken van de on-
dernemers (handelscontacten, krediet,
familiale netwerken) zouden iets diep-
gaander kunnen worden behandeld.

Dit laatste heeft gevolgen voor de re-
latie tussen de religieuze overtuiging van
de ondernemers en hun economisch
handelen. Trompetter argumenteert dat
een aantal elementen uit het theologi-
sche denken van Menno Simons het eco-
nomisch handelen var deze onderne-
mers mede zou hebben bepaald. Dit
lijkt mij persoonlijk niet altijd even over-
tuigend. De innovaties in de Twentse
textielnijverheid schrijft de auteur toe
aan de kwaliteit van zijn (doopsgezinde)
ondernemers. Zonder de ondernemings-
zí¡van deze textielfabrikanten in twijfel
te trekken, kan worden opgemerkt dat
dergelijke vernieuwingen ook ingevoerd
werden op vele andere plaatsen in Euro-
pa, waaÍ van doopsgezinde onderne-
mers geen sprake was. Sprunger heeft
voor doopsgezinde handelaars in Am-
sterdam geargumenteerd dat ze ondanks
hun pacifistische principes weinig scru-
pules hadden om handel te drijven met
de Oost Indische Compagnie. Zij wees
vooral op de voordelen van religieuze
groepsvorming in de dagelijkse sociaal-
economische praktijk van deze hande-
laars (krediet, handelscontacten, huwe-
lijken). Mitchell heeft er in dit verband
op gewezen dat Protestantse handelaars
uit de Nederlanden in het vroeg zeven-
tiende-eeuwse Londen veel sterker een
eigen groep bleven vormen dan am-
bachtslieden met dezelfde overtuiging.
Mogelijk moet de relatie tussen reli-
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gieuze overtuiging en het handelen van
ondernemers dus meer in termen van
wederzijdse beinvloeding worden beke-
ken, en zijn de sociaal-economische
praktijken van de actoren zelf misschien
net zo belangrijk als het theologisch den-
ken van Menno Simons.

Het boek lijdt wat aan zijn beknopt-
heid: de eigenlijke tekst bedraagt slechts
155 pagina's. Zowel economische, de-
mografische, sociale, politiek-institutio-
nele als cultureel-religieuze elementen
op een evenwichtige manier behandelen,
wordt dan uiteraard een aartsmoeilijke
opdracht. De auteur heeft zich in de
tekst noodgedwongen beperkt tot de
grote lijnen. De vijftig pagina's eindno-
ten en de 3l pagina's bijlagen bevatten
nog wel een schat aan uitwijdingen en
details.

Harald Deceulaer
FWOA/rije Universiteit Brussel

A.J. Veenendaal jr., De ijzerenweg in een
land vol water; beknopte geschiedenis van
de spoorwegen in Nederland 1834-1958
(Amsterdam: De Bataafsche Leeuw,
1998) 192 p. ISBN 90 6707 461 6

Veenendaal doet in zijn nieuwste boek
wat hij pretendeert in de ondertitel, na-
melijk een overzicht geven van de Ne-
derlandse spoorweggeschiedenis. Daar-
mee is De ijzeren weg de rechtstreekse
opvolger van de onvolprezen Geschiede-
nis der Nederlandsche spoorwegen varr
Jonckers Nieboer, in essentie daterend
uit 1907, herzien in 1938 en heruitgege-
ven door de NS in het jubileumjaar
1989. De kwaliteit van Veenendaals
werk is zodanig dat we met recht het ge-
zegde 'De koning is dood; leve de ko-
ning' van toepassing kunnen verklaren.
Eigenlijk drong met het lezen van De
ijzeren weg pas goed tot me door hoe ge-
dateerd en beperkt in optiek Jonckers
Nieboer eigenlijk was.

Veenendaal heeft een evenwichtie

121


