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Wat is de waarde van het 
leggen van verbanden tussen 
heden en verleden? Jelle 
van Lottum, hoogleraar 
Vergelijkende geschiedenis 
van arbeidsmigratie in 
Nederland, geeft antwoord op 
deze vraag aan de hand van 
zijn vergelijkende onderzoek 
naar arbeidsmigratie in 
de achttiende eeuw en 

onze huidige tijd. Van Lottum betoogt dat het 
op ten minste twee manieren zinvol kan zijn 
om verschijnselen door de tijd met elkaar te 
vergelijken. Voortbouwend op inzichten uit het 
veld van de toegepaste geschiedenis, illustreert 
hij allereerst hoe het langetermijnperspectief 
tegenover het kortetermijnperspectief kan worden 
geplaatst, dat zo prevalent is in discussies over 
hedendaagse fenomenen. De geschiedenis als 
historisch laboratorium helpt ons om het heden 
beter te begrijpen. Ten tweede begeeft Van Lottum 
zich op het terrein van de publieksgeschiedenis, 
en stelt dat we door de migratieverhalen van onze 
voorouders te vertellen – zij stonden immers 
vaak voor dezelfde keuzes als migranten in het 
heden – een beter draagvlak kunnen creëren voor 
arbeidsmigratie in de 21e eeuw. 

Jelle van Lottum (Stiens, 1976) studeerde sociale 
en economische geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit en promoveerde in 2007 in Utrecht op 
een onderzoek naar de economisch oorzaken en 
effecten van arbeidsmigratie in het Noordzeegebied 
tussen 1550 en 1850. Na aanstellingen bij de 
universiteiten van Cambridge, Oxford en 
Birmingham keerde hij in 2006 terug naar 
Nederland. Hij is momenteel werkzaam als senior 
onderzoeker en onderzoeksleider bij het Huygens 
Instituut (KNAW).
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Mijnheer de rector magnificus,
Zeer gewaardeerde toehoorders,
      
Ik wil u meenemen naar het Amsterdam van de tweede helft van de achttiende eeuw. 
Amsterdam was toen, net als een eeuw eerder, een echte migrantenstad.1 Als je in deze 
periode door de nauwe straten en stegen dicht bij de haven ronddwaalde, dan hoorde je, 
terwijl je je een weg door de menigte baande, een veelheid aan talen, accenten en dia-
lecten.2 Het drukst was het in het gebied dat we nu de Wallen en de Nieuwmarktbuurt 
noemen. Hier zaten tientallen pensions die een slaapplek boden aan de vele nieuw-
komers die elke dag weer in Amsterdam aankwamen.3 Deze pensions kregen in de 
achttiende eeuw een steeds grotere rol. Want hoewel het aantal permanente migranten 
in Amsterdam in de achttiende eeuw daalde van ongeveer 40 naar 30 procent, verdrie-
voudigde het aantal tijdelijke migranten gedurende deze periode. Nederland, en vooral 
Amsterdam, was in de achttiende eeuw een magneet voor tijdelijke arbeidsmigranten, 
met name uit de Duitse landen en Scandinavië.4

Figuur 1. De Nieuwe Brug aan het begin van het Damrak.

Bron: Jan de Beijer, 1756. Beeldbank Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam.
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We weten eigenlijk maar weinig over hun ervaringen en kennen hun verhalen niet. De 
migranten waren doorgaans van eenvoudige komaf en niet iedereen kon schrijven. En 
als ze al iets op papier hebben gezet – en dat kwam voor – dan is dat vaak niet overgele-
verd.5 De verhalen van de jongens, meisjes, mannen en vrouwen die met zovelen naar 
Amsterdam trokken in de hoop op een beter leven, zijn dus grotendeels verloren gegaan. 
Toch kunnen we, gebruikmakend van de steeds beter beschikbare historische bronnen, 
kleine stukjes van de levens van deze arbeidsmigranten reconstrueren. 

Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld heel even het leven van Andries Cristum 
uit Göteborg binnenstappen. Andries was waarschijnlijk nog maar zeventien jaar toen 
hij in een logement op de Oudezijds Voorburgwal logeerde, samen met twee ’andere 
buitenlandse zeelieden. Een jaar later zou hij komen te overlijden in het hospitaal in 
Bantam, ten westen van Batavia (nu Jakarta).6 Of we vangen een glimp op van het le-
ven van VOC-zeeman Ekhard Brok uit Hessen-Kassel om wie een slaande ruzie uitbrak 
tussen twee pensionhouders. Beiden meenden dat Brok toch echt hun gast was.7 Deze 
ruzie was niet opmerkelijk want het onderbrengen van arbeidsmigranten was een lu-
cratieve industrie.8 Zo kunnen we ook even getuige zijn van de laatste dagen die een 
groep van veertien buitenlandse jongens aan wal doorbracht. Ze verbleven opeengepakt 
in een logement in de nauwe Monnikenstraat, wachtend op het moment dat de VOC-
vloot uitvoer.9

Figuur 2. Ondertrouwakte van Christiaan Keems en Geertje Willems, Amsterdam, 4 augustus 1775.

Bron: Stadsarchief Amsterdam.
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En heel even komt ook Christiaan Keems weer tot leven. Christiaan was afkomstig uit 
Kolberg in Pommeren (nu Kołobrzeg in Polen), een stadje aan de Baltische Zee. Hij 
kreeg op 24-jarige leeftijd aan boord van een Amsterdams koopvaardijschip een ar-
beidsongeval en moest noodgedwongen aan de slag bij de VOC, waar hij maar liefst ze-
ventien jaar voor zou werken.10 Christiaan was een van die arbeidsmigranten die wél 
een bestaan in Amsterdam wisten op te bouwen: hij maakte promotie bij de Compag-
nie11 en trouwde met een Amsterdamse.12 Met zijn vrouw Geertje Willems kreeg hij ook 
nog een dochtertje.13 Tegen de tijd dat hij overleed, in 1781,14 kon je hem moeilijk nog als 
arbeidsmigrant bestempelen; hij was een Amsterdammer geworden.

arbeidsmigr atie  toen en nu
Het leven van Andries, Ekhard en Christiaan speelde zich bijna tweeënhalve eeuw gele-
den af. Maar ondanks deze afstand in de tijd komen de levensverhalen, of in ieder geval 
de fragmenten die we tot onze beschikking hebben, ons bekend voor. En dat is eigenlijk 
niet zo gek, want veel van hun ervaringen en die van andere arbeidsmigranten verschil-
len niet wezenlijk van die van de duizenden Poolse, Bulgaarse en Roemeense arbeidsmi-
granten die nu in ons land wonen en werken.

Ik zal een paar van deze gedeelde ervaringen noemen.15 In de eenentwintigste 
eeuw hebben arbeidsmigranten te kampen met slechte en veel te kleine huisvesting, net 
als in de achttiende eeuw.16 Verder zijn schulden net als toen een veel voorkomend pro-
bleem onder arbeidsmigranten, vaak in combinatie met schuldafhankelijkheid van 
werkgevers.17 En net als in de achttiende eeuw hebben arbeidsmigranten in 2022 te 
kampen met onveilige werkomgevingen en liggen de gezondheidsrisico’s aanzienlijk 
hoger dan bij hun Nederlandse collega’s.18 Maar het is niet alleen kommer en kwel dat 
het heden en verleden bindt. Voor de meeste arbeidsmigranten bood de Nederlandse 
arbeidsmarkt kans op het ontvluchten van armoede, op een betere toekomst voor hun 
kinderen, op een beter leven voor de familie die ze achterlieten, en dat is nu niet anders. 
De universaliteit in ervaring zorgt er dan ook voor dat de levensverhalen van Andries, 
Ekhard en Christiaan niet eens zoveel verschillen van die van de Poolse Michael die in 
2010 als jonge twintiger voor het eerst naar Nederland kwam,19 of van de Letse Dzintars 
die in Nederland aan de slag ging in een kwekerij en hier een gezin stichtte,20 of van 
Krystyna, eveneens uit Polen, die, toen ze voor het eerst in 2011 in Nederland kwam 
werken, met zeven andere mensen in een camper moest bivakkeren.21

Maar de overeenkomsten tussen deze zes individuen beperken zich niet tot hun 
levensverhalen. Ook de arbeidsmarkt waarop zij werkzaam waren, vertoont veel over-
eenkomsten, evenals de impact van arbeidsmigratie op de ontvangende economieën. 
Net als nu speelden arbeidsmigranten in de zeventiende en de achttiende eeuw in een 
groot aantal sectoren een cruciale rol. Vandaag de dag geldt dat met name voor de 
bouwsector, de tuinbouw en de transportsector.22 Voor de vroegmoderne tijd (zoals we 
de zeventiende en achttiende eeuw vaak noemen) zien we dat vrouwelijke migranten 
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vooral werkzaam waren als dienstbodes of als textielarbeiders. Buitenlandse mannen 
kwamen met name in de bouw- en de scheepvaartsector terecht.23 Om er wat cijfers bij 
te halen uit de scheepvaartsector, de sector die in mijn verhaal van vandaag centraal 
staat: bij de VOC was tegen het einde van de achttiende eeuw zo’n 40 procent van de 
bemanning van buitenlandse afkomst24 en in de koopvaardij lag dit aantal nog hoger. 
Hier was bijna 65 procent van de zeelieden arbeidsmigrant.25 Kortom, arbeidsmigran-
ten waren cruciaal voor de Nederlandse economie en zijn dat nu nog steeds.

Wanneer we kijken naar de herkomst van arbeidsmigranten toen en nu dan zien 
we dat in beide perioden het merendeel van de arbeidsmigranten uit de landen ten 
oosten van Nederland kwam. Maar waar nu Pools de meest voorkomende taal is onder 
arbeidsmigranten, op enige afstand gevolgd door Roemeens,26 was de meerderheid in 
de achttiende eeuw Duitstalig.27 In Figuur 3, dat de geboorteplaats van VOC-personeel 
in de achttiende eeuw weergeeft, is goed te zien dat er wel enige overlap bestaat met de 
geografische regio’s waar huidige arbeidsmigranten vandaan komen, maar dat de mees-
te migranten met name uit het huidige Duitsland afkomstig waren. Deze groep werd 
gevolgd door Scandinaviërs en Zuid-Nederlanders, vooral uit Vlaanderen.28

Figuur 3. Geboorteplaats van personeel van de Verenigde Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw.

Bron: Jelle van Lottum en Lodewijk Petram.
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Als we iets dieper inzoomen op de belangrijkste redenen achter de migratie naar 
Nederland, dan zien we dat de hedendaagse realiteit maar weinig verschilt van die van 
tweeënhalve eeuw geleden. De eerdergenoemde Michael verwoordt het kort maar 
krachtig in een interview in 2021: ‘De situatie in Polen is niet zo goed. Wat ik hier in 
een week verdien, verdien ik daar in een maand. Je vindt hier bovendien makkelijker 
werk. Als ik nu mijn baan kwijtraak, kan ik morgen ergens anders beginnen.’29 

Zonder dat we hun woorden hebben om dit te bevestigen, weten we dat de migra-
tiemotieven voor arbeidsmigranten als Christiaan, Andries en Ekhard niet wezenlijk 
anders waren dan die van Michael en zijn collega’s. Ook in de zeventiende en acht-
tiende eeuw was de grote werkgelegenheid in Nederland, in combinatie met de relatief 
hoge lonen de belangrijkste beweegreden voor migratie.30 

Daarnaast speelden in de vroegmoderne periode netwerken van familie en vrien-
den een cruciale rol in de beslissing om naar Nederland te trekken.31 Niet alleen deel-
den teruggekeerde migranten hun ervaringen, maar er bestond ook briefverkeer tussen 
Nederland en de gebieden van herkomst.32 Informatie reisde ook toen snel. Informele 
netwerken spelen ook nu nog een essentiële rol in de beslissing om te migreren en waar 
naartoe. Zoals de Letse Dzintars het al even to the point als Michael stelt: ‘Een vriend 
adviseerde mij om naar Nederland te komen, want de mensen zijn aardig en de snelwe-
gen goed.’33

Of de achttiende-eeuwse Nederlander even aardig was als die van nu laat ik in het 
midden, maar het staat buiten kijf dat in Nederland kansen lagen die er elders niet 
waren. Net als nu was er ook in de zeventiende en achttiende eeuw een grote vraag naar 
personeel, vooral in de minder aantrekkelijke sectoren van de economie. Deze vraag 
was onder meer het gevolg van een relatief lage natuurlijke bevolkingsgroei én van het 
feit dat veel Nederlanders voor beter betaalde en veiliger sectoren kozen.34 Ook dit doet 
denken aan de huidige tijd.35 Daarnaast maakte een aantal sectoren, ook nog in de 
achttiende eeuw, een gestage groei door. Zo groeide de maritieme sector tussen 1700 en 
1780 met maar liefst 25 procent.36 

Kortom, het loonde om naar Nederland te trekken. Dat je met je migratie je fami-
lie achter moest laten (soms voorgoed) en dat het werk dat je te wachten stond zwaar 
en gevaarlijk was, waren offers die elk van hen moest brengen. Ook dit zal arbeidsmi-
granten in het hier en nu bekend in de oren klinken. 

de waarde van vergelijken door de tijd
Wat is nu de waarde van het gegeven dat er opvallend veel overeenkomsten bestaan tus-
sen de arbeidsmarkt van de achttiende eeuw en die van vandaag de dag? Wat steken we 
op van het feit dat zoveel aspecten uit de levens van de achttiende-eeuwse arbeidsmi-
granten overeen lijken te komen met de levens van arbeidsmigranten in het heden? 

Een eerste antwoord is dat deze kennis ons inzicht geeft in de mechanismen ach-
ter menselijke mobiliteit, onafhankelijk van tijd en plaats. Het is niet toevallig dat er 
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naast de overlap in de ervaringen van arbeidsmigranten toen en nu, ook overeenkom-
sten lijken te bestaan in de drijfveren achter hun arbeidsmobiliteit. Een vluchtige blik 
op de uitgebreide migratieliteratuur leert al dat er een grote mate van universaliteit 
bestaat wat betreft de determinanten van arbeidsmigratie in tijd en ruimte,37 of we het 
nu hebben over het oude Rome38 of het Casablanca van de twintigste eeuw.39 Alleen 
door te vergelijken door de tijd komen we deze patronen op het spoor, en alleen door 
nauwgezet comparatief onderzoek kunnen we de migratietheorie verder aanscherpen.

We hebben nu het verband gelegd tussen de ervaringen van arbeidsmigranten en 
de achterliggende oorzaken van arbeidsmigratie nu en in de achttiende eeuw en daar-
naast de impact van arbeidsmigratie op de economie vergeleken voor beide perioden. 
Maar dit onderzoek biedt nog meer mogelijkheden. 

Twee van deze andere mogelijkheden wil ik vandaag met u bespreken. Hierbij ver-
trek ik vanuit twee historische vakgebieden die zich in de laatste jaren sterk hebben 
ontwikkeld. Die vormen ook het hart van de masteropleiding Geschiedenis en Actuali-
teit aan deze universiteit en spelen beide, naast economische, sociale en demografische 
geschiedenis en migratiegeschiedenis, een belangrijke rol in mijn leeropdracht: toege-
paste geschiedenis en publieksgeschiedenis. 
Laat ik beginnen met de eerste.

toegepaste geschiedenis:  op zoek naar structuur
Hoewel toegepaste geschiedenis een lange voorgeschiedenis kent, wordt deze discipline 
anno 2022 met name gebruikt in relatie tot de toepassing van historische kennis, in-
zichten en vaardigheden in de context van bestuur en beleid.40 Op platforms als het 
Britse History & Policy, bij instituten als het Harvard Belfer Center,41 in manifesten 
zoals Aan de slag!42 en in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Applied History la-
ten historici de meerwaarde zien van een historisch perspectief op hedendaagse vraag-
stukken.43 

Met de groeiende populariteit is de kritiek op toegepaste geschiedenis ook toege-
nomen, met name uit de hoek van historici zelf.44 Veel van deze kritiek lijkt echter ge-
baseerd te zijn op een verkeerde voorstelling van wat toegepaste geschiedenis nu eigen-
lijk behelst. Zo leeft bijvoorbeeld het idee dat deze subdiscipline er met name op gericht 
is om complexe historische fenomenen te reduceren tot hapklare brokken voor beleids-
makers. Hiermee wordt de indruk gewekt dat toegepaste historici ahistorisch te werk 
gaan en (daarmee) afbreuk doen aan de complexiteit van historische fenomenen.45 Dit 
is echter een verkeerde voorstelling van zaken. Ik werk dat aan de hand van twee punten 
verder uit. 

Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat toegepaste geschiedenis in haar 
onderliggende methodiek niet wezenlijk afwijkt van wat ik hier voor het gemak funda-
mentele geschiedbeoefening noem. Sterker nog, toegepaste geschiedenis en fundamen-
tele geschiedenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fundamenteel historisch 
onderzoek ligt ten grondslag aan toegepaste geschiedenis, net zoals fundamental eco-
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nomics de basis vormt voor applied economics en fundamental physics voor applied 
physics, en zo verder. 

Dit laat de Britse historicus John Tosh bijvoorbeeld goed zien in zijn paper ‘In de-
fence of Applied History’.46 In dit artikel neemt hij papers onder de loep die zijn ver-
schenen bij het History & Policy-platform en komt tot de conclusie dat in al deze papers 
gebruik wordt gemaakt van gangbare historische methoden. Ook in het Journal of Ap-
plied History dat ik met collega Harm Kaal in 2018 heb opgericht, zien we overigens dat 
de historische methode in toegepast historisch onderzoek niet afwijkt van die in funda-
menteel geschiedkundig onderzoek.

Ten tweede heeft het heden ook voor fundamenteel historisch onderzoek altijd al 
een belangrijk uitgangspunt gevormd. Ik beperk mij hier even tot mijn eigen vakgebied 
van de economische, sociale en demografische geschiedenis: er is vrijwel geen studie in 
dit veld die niet vertrekt vanuit een hedendaags fenomeen, dat vervolgens vanuit histo-
risch perspectief wordt onderzocht, om zo patronen bloot te leggen. Ik noem bijvoor-
beeld het prachtige historisch-antropometrische onderzoek van Radboud-collega Jan 
Kok, ‘Giants of the modern world. A new history of heights and health in The Nether-
lands, 1811-1940’, waarin hij en zijn onderzoeksteam de historische wortels onderzoe-
ken van het opmerkelijke gegeven dat Nederlanders vandaag de dag het langste volk ter 
wereld zijn.47 Hetzelfde geldt overigens voor migratiegeschiedenis, want ook hier zijn 
voorbeelden te over van studies die vertrekken vanuit fenomenen die in de huidige tijd 
spelen.48 

De eigenheid van toegepaste geschiedenis schuilt vervolgens in het maken van de 
vertaalslag naar het heden: hoe kunnen de vruchten van ons historisch onderzoek hel-
pen een beter begrip te krijgen voor vraagstukken in het heden? Met andere woorden, 
het betreft een analyse die verder reikt dan de analyse van het verleden en zich juist ook 
uitstrekt tot het heden en de toekomst.

Deze vorm van nieuwsgierigheid, die zo centraal staat in het toegepast historisch 
denken, wordt goed verwoord door Graham Allison en Niall Ferguson in hun Applied 
History Manifesto: ‘Applied history is the explicit attempt to illuminate current chal-
lenges and choices by analyzing historical precedent and analogues. [...] Applied histo-
rians begin with a current choice or predicament and attempt to analyze the historical 
record to provide perspective, stimulate imagination, find clues about what is likely to 
happen, suggest possible policy interventions, and assess probable consequences.’49 

Maar laat ik terugkeren naar de vergelijking tussen arbeidsmigratie in de acht-
tiende eeuw en in onze tijd. De mogelijkheden die toegepaste geschiedenis hier aan-
reikt, liggen vooral besloten in het langetermijnperspectief dat het verleden ons kan 
bieden. Het History Manifesto dat Jo Guldi en David Armitage in 2014 publiceerden, 
levert de bouwstenen aan voor een dergelijk perspectief.50 

Allereerst benadrukken zij, geïnspireerd door Fernand Braudel, het belang van de 
longue durée-aanpak en het History Manifesto leest dan ook vooral als een pleidooi voor 
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het belang van macro-geschiedschrijving op de lange termijn, als tegenwicht tegen het 
heersende kortetermijndenken. Dit is ook precies wat het onderzoek naar de vroegmo-
derne arbeidsmarkt, waarin wordt voortgebouwd op het pionierswerk van onder meer 
Jan Lucassen,51 Jaap Bruijn,52 Jan de Vries,53 Jan Luiten van Zanden54 en vele anderen, 
te bieden heeft. Gebruikmakend van grote datasets is het nu mogelijk om voor bijna de 
gehele achttiende eeuw de structurele langetermijnontwikkeling van een van de be-
langrijkste sectoren te schetsen en te analyseren.55 En dan heb ik het natuurlijk weer 
over de maritieme sector en met name de bijbehorende arbeidsmarkt. Waar we kunnen 
veronderstellen dat de huidige golf van arbeidsmigratie nog maar aan het begin staat, 
beschikken we als historici over inzichten uit de al afgeronde langetermijnontwikkeling 
die plaatsvond in de achttiende eeuw: een uitstekend historisch laboratorium dus. 

In hun manifest benadrukken Guldi en Armitage nog een ander punt, dat in het 
verlengde van het voorgaande ligt, namelijk dat de mogelijkheden van een langeter-
mijnaanpak in de laatste jaren enorm zijn vergroot door de introductie van nieuwe, 
digitale technieken in het humanities-onderzoek: kortweg digital humanities.56 Het 
Huygens-project waarvoor het VOC-kaartje met herkomstplaatsen werd geproduceerd, 
is een goed voorbeeld van de nieuwe digitale mogelijkheden. De doorbraak die we in de 
laatste jaren hebben gezien in het gebruik van nieuwe technieken en methoden om 
data te cureren, structureren en analyseren, biedt nieuwe mogelijkheden, en ik citeer de 
beide auteurs: ‘for solving old questions and posing new ones’.57 

Laat ik een kort voorbeeld geven, gebruikmakend van mijn eigen onderzoek naar 
de maritieme arbeidsmarkt van de achttiende eeuw. Dit voorbeeld richt zich op de lan-
getermijngevolgen van de grootschalige migratie naar het Nederland van die tijd. Een 
van de prangende kwesties waar het langetermijnperspectief ons inzicht in kan geven is 
bijvoorbeeld het verdringings- en vervangingsvraagstuk. Verdringing veronderstelt dat 
door de komst van arbeidsmigranten de van origine Nederlandse werknemers onvrij-
willig de sector moeten verlaten. Dit zou vooral hebben plaatsgevonden na de uitbrei-
ding van de EU in 2007. Hoewel recent onderzoek duidelijk laat zien dat de komst van 
Oost-Europese arbeidsmigranten niet voor verdringing zorgt, althans niet op grote 
schaal, is het wél zo dat buitenlandse werknemers steeds vaker de plaats innemen van 
Nederlandse werknemers. Dit is echter vooral een vrijwillig proces, bijvoorbeeld omdat 
Nederlandse werknemers voor een andere sector kiezen, maar ook vergrijzing speelt 
daarin een rol. In het licht van de migraties na 2007 is dit proces van vervanging na-
tuurlijk een redelijk recent fenomeen, maar wel een waarvan we kunnen verwachten 
dat het nog wel enige tijd doorzet. Hierdoor rijst dan ook de vraag wat de effecten op de 
lange termijn kunnen zijn van dit vervangingsproces. 

Het langetermijnonderzoek naar de achttiende-eeuwse arbeidsmarkt (Braudel 
noemt het zoeken naar causale patronen op de lange termijn het blootleggen van 
structuur)58 biedt een paar goede inzichten in wat de consequenties op de lange termijn 
van zo’n proces zouden kunnen zijn. Want ook op de vroegmoderne Nederlandse ar-
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beidsmarkt was er nauwelijks sprake van verdringing, maar van vervanging des te 
meer.59 Terwijl in de koopvaardij in 1700 Nederlandse zeelieden veruit in de meerder-
heid waren (zo rond de 70 procent), was dit bijna een eeuw later vrijwel omgedraaid: 
toen was bijna 65 procent van de zeelieden van buitenlandse afkomst.60 In de loop der 
tijd vond er dus een structurele verandering plaats.

Dit vervangingsproces hoeft niet per se negatieve consequenties voor de economie 
te hebben. In de meeste productieprocessen waarin migranten actief zijn, is bijvoor-
beeld taal niet essentieel (en dat gold ook voor de historische maritieme sector). Wat de 
analyse van de achttiende-eeuwse arbeidsmarkt echter wél laat zien, is dat het vervan-
gingsproces op de lange termijn toch wel degelijk economische kwetsbaarheid teweeg 
kan brengen. Deze kwetsbaarheid trad op vanaf het moment dat de zendende landen 
(destijds de Duitse landen en Scandinavië) economisch gingen versnellen ten opzichte 
van de Republiek.61 Dit was een langdurig proces dat interessant genoeg niet tot een 
daling in de instroom van arbeidsmigranten leidde, maar wél tot een relatieve daling in 
de vaardigheden van de buitenlandse werknemers. Zendende landen waren steeds beter 
in staat de beste arbeidskrachten te behouden; de migranten die de internationale ar-
beidsmarkt op gingen waren vaak jonger en hadden minder ervaring in de maritieme 
sector. Kortom, op de lange termijn leidde de vervanging van Nederlandse door buiten-
landse werknemers tot negatieve economische gevolgen. Het verlaagde de productivi-
teit.62

Hiermee is de uitkomst natuurlijk niet dat arbeidsmigratie an sich slecht zou zijn 
voor de Nederlandse economie. Zonder de influx van buitenlandse werknemers zou de 
maritieme sector helemaal kopje onder zijn gegaan. Maar het longue durée-perspectief 
dat de veranderende structuur van de arbeidsmarkt blootlegt, maakt wel de kwetsbaar-
heid van afhankelijkheid van buitenlandse arbeid duidelijk. En het geeft daarmee ook 
de noodzaak aan van investering in onderwijs en training, met name gericht op de vaar-
digheden die noodzakelijk zijn in die sectoren waar arbeidsmigranten werkzaam zijn. 
Interessant genoeg gebeurde dit overigens ook steeds meer in de loop van de achttiende 
eeuw, inderdaad als reactie op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.63 We kunnen hier 
dus leren van het verleden.

wie is  je  publiek?
Ik heb eerder aangekondigd naast toegepaste geschiedenis ook het fenomeen publieks-
geschiedenis te zullen behandelen. In dit veld wordt natuurlijk een ander publiek be-
diend dan in toegepaste geschiedenis,   wat dus ook andere vormen van output oplevert, 
andersoortige publicaties dus  .   Het is daarom goed om eerst even kort in te gaan op de 
vraag tot welk publiek je je als onderzoeker richt. 

Binnen fundamenteel academisch onderzoek is het antwoord op deze vraag na-
tuurlijk kraakhelder. Je schrijft voor je collega’s, voor je collega-academici. Maar stel 
nou dat ik, op basis van de historische case die ik net toelichtte, een aantal suggesties 
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voor nieuw beleid zou willen voorstellen. Ik zou inderdaad kunnen pleiten voor het in-
vesteren in technisch onderwijs om eventuele ‘skill shortages’ te compenseren. In zo’n 
geval voldoet een standaard historisch narratief natuurlijk niet. Beleidsmakers bedien 
je doorgaans effectiever met het schrijven van een policy paper. 

Mocht ik mijn inzichten met een groter publiek willen delen in een opiniestuk in 
een dagblad, of zou ik belangrijk genoeg worden gevonden voor een op-ed of een co-
lumn in een tijdschrift, ook dan zou men doorgaans van me verwachten dat ik me be-
dien van een ander type narratief. Overigens verwachten subsidieverstrekkers in toene-
mende mate van onderzoekers dat zij dit doen. In het Nederlandse jargon dat wordt 
gebruikt bij het aanvragen van onderzoekssubsidies is dit valorisatie, kennisbenutting 
of impact gaan heten. Er wordt van academici verwacht dat ze zich buiten de vertrouw-
de omgeving van het fundamentele onderzoek begeven.

Figuur 4. Een schematisch overzicht van diverse vormen van historische output binnen de bredere historische 

cultuur.

Bron: H. Kaal en J. van Lottum, ‘Applied History', 152.

Dit schema, dat ik met Radboud-collega Harm Kaal ontwikkelde,64 geeft op schetsma-
tige wijze weer hoe diverse vormen van historische output zijn gesitueerd in wat Jörn 
Rüsen de historische cultuur noemt.65 Dit is het complete spectrum van culturele 
praktijken waarin het verleden een centrale rol speelt. 



15structuur en empathie

In de figuur delen we verschillende vormen van historische output in naar hun 
onderzoeksdoel, zichtbaar op de horizontale as, en naar hun publiek, te zien op de ver-
ticale as. Met betrekking tot het onderzoeksdoel hanteren we het algemene onderscheid 
dat in de academische wereld wordt gehanteerd tussen fundamenteel en toegepast on-
derzoek. Het belangrijkste doel van fundamenteel historisch onderzoek is het verbete-
ren van de state of the art op het gebied van historische kennis, methoden, technieken 
en theorie. Bij toegepast historisch onderzoek, ik gaf het eerder al aan, is het doel deze 
state of the art vervolgens toe te passen op vraagstukken of discussies in het heden. Wat 
het publiek betreft (te zien op de verticale as), onderscheiden we een overwegend aca-
demisch publiek aan de ene kant van het spectrum en een vooral algemeen publiek aan 
de andere. 

Op basis van deze indeling kun je vier kwadranten onderscheiden. Kwadrant 1 
vormt de traditionele omgeving voor de professionele historicus. Hier zie je dan ook de 
standaard vormen van output terug, zoals (peer-reviewed) artikelen in wetenschappe-
lijke tijdschriften en monografieën, vaak bij academische uitgeverijen. In Kwadrant 4 
komen we de academische output van de toegepaste geschiedenis tegen. Vanzelfspre-
kend zie je hier de artikelen uit het Journal of Applied History terug, het enige vaktijd-
schrift dat zich uitsluitend op toegepaste geschiedenis richt. Maar hier tref je bijvoor-
beeld ook de publicaties van het eerdergenoemde Harvard Belfer Centre aan, dat zich 
ook richt op een (met name) academisch publiek. 

In Kwadrant 3 hebben we te maken met een publiek dat niet primair academisch 
is. In dit kwadrant, ik refereerde er net ook al aan, moet de output op dit bredere publiek 
worden afgestemd, bijvoorbeeld in de vorm van policy memoranda, relatief korte noti-
ties waarin het hedendaagse probleem wordt geschetst en de historische case wordt toe-
gelicht. Ze eindigen met een aantal kernachtig geformuleerde beleidssuggesties die 
hierop zijn gebaseerd. Maar in dit kwadrant bevinden zich bijvoorbeeld ook bijdragen 
aan kranten en tijdschriften, media die zich richten op een nog veel groter publiek. Bin-
nen de Nederlandse migratiegeschiedenis heeft met name Leo Lucassen op dit gebied 
een grote reputatie verworven.

Nu ik bijna bij het laatste deel van mijn rede ben gekomen, wil ik, zoals beloofd, nog 
even stilstaan bij de publieksgeschiedenis, het veld binnen de historische cultuur dat 
centraal staat in Kwadrant 2. Dit is het terrein van de traditionele geschiedenis, die zich 
richt op een algemeen, breed publiek. Binnen dit historische veld zie ik een tweede 
functie van de vergelijking tussen heden en verleden, maar waar bij toegepaste geschie-
denis de expliciete koppeling tussen het heden en verleden centraal staat, zit de kracht 
van de tweede toepassing juist in het impliciete. Het is aan het publiek zélf om de con-
nectie tussen heden en verleden te leggen.



16 prof.  dr.  jelle van lottum

publieksgeschiedenis:  het belang van empathie
En hiermee ben ik aanbeland bij het tweede begrip uit de hoofdtitel van mijn rede, want 
ik wil een lans breken voor de toepassing van het begrip historische empathie, een con-
cept dat afkomstig is uit de geschiedenisdidactiek. Wat ik wil betogen, is dat we door de 
reconstructie van de levensgeschiedenissen van arbeidsmigranten uit het verleden en 
de context waarin zij leefden en door het vertellen van hun verhalen, kunnen bijdragen 
aan een breder draagvlak voor arbeidsmigratie in onze maatschappij. In dit proces 
speelt historische empathie dus een centrale rol.

Laat ik kort uitleggen wat er met historische empathie wordt bedoeld. Endacott en 
Brooks, twee autoriteiten op het gebied van dit concept, definiëren het als volgt: ‘[His-
torical empathy is] the process of students’ cognitive and affective engagement with 
historical figures to better understand and contextualize their lived experiences, decisi-
ons or actions. Historical empathy involves understanding how people from the past 
thought, felt, made decisions, acted, and faced consequences.’66

Historische empathie is dus een proces, waarbij iemand zich verplaatst in de erva-
ringen, beslissingen en acties van historische individuen. Omdat we het hier hebben 
over een didactisch concept, focussen Endacott en Brooks in hun onderzoek met name 
op de vakdidactische uitkomsten van het gebruik van dit begrip in de klas. Maar ze be-
nadrukken ook een uitkomst van historische empathie die bredere implicaties heeft en 
daarom relevant is om met u te delen. Ze stellen namelijk dat: ‘[...] historical empathy 
[...] can help [...] learn to establish connections between the past and the present, 
either by drawing parallels between historical events and present-day affairs or by fin-
ding antecedents to present-day perspective and practices.’ En ook dat: ‘historical em-
pathy might lead to a dispositional appreciation for the complexity of situations faced 
by people in the past and the need to act for the good of others’.67 Met andere woorden, 
door je te verplaatsen in ervaringen van mensen in het verleden ontstaat er een beter 
begrip voor mensen in het heden die in een vergelijkbare situatie verkeren. Hierin is 
mijns inziens ook een rol weggelegd voor migratiegeschiedenis, wellicht juíst voor mi-
gratiegeschiedenis. 

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat draagvlak voor mi-
granten, en dat geldt overigens nog meer voor vluchtelingen dan voor arbeidsmigran-
ten, gebaat is bij humanisering.68 Bij arbeidsmigranten wordt het ontbreken van draag-
vlak veroorzaakt door algemene gevoelens van dreiging (denk bijvoorbeeld aan de angst 
voor verdringing waar ik het eerder over had), maar ook door het denken in categorieën 
naar nationaliteit. Een voorbeeld dat de Groninger onderzoekers geven is het tegenover 
elkaar plaatsen van Polen en Nederlanders alsof ze karakteristieke kenmerken hebben, 
en dus, en ik citeer: ‘alsof dat betekent dat deze groepen mensen systematisch van el-
kaar verschillen.’69

Hier kom ik weer terug bij het begrip empathie. Ook de overheid en werkgevers 
zijn zich ervan bewust dat voor het vergroten van het draagvlak niet alleen informatie-
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voorziening over de cruciale rol die arbeidsmigranten spelen in onze economie van es-
sentieel belang is, maar ook dat de buitenlandse werknemers van nu een gezicht krij-
gen. De campagne ‘Arbeidsmigratie werkt’ die in 2021 van start ging, en waaraan 
verschillende provincies en ministeries meewerken, stelt zich bijvoorbeeld ten doel ken-
nismaking tussen Nederlanders en arbeidsmigranten te stimuleren.70 Een prachtig ini-
tiatief.

Maar ook wij als historici kunnen hier (al is het op bescheiden wijze) aan bijdra-
gen. De verhalen van de migranten van nu moeten verteld worden, want daarmee krij-
gen ze een gezicht. Hetzelfde geldt voor die van vroeger. Het is aan ons, en met ons be-
doel ik professionele historici, maar nadrukkelijk in samenwerking met 
geschiedenisstudenten, leraren geschiedenis in het voortgezet onderwijs en amateur-
historici en -genealogen, om deze verhalen zichtbaar te maken. Want door op toegan-
kelijke wijze, gebruikmakend van diverse media, de levensverhalen van migranten te 
vertellen en daarin nauwkeurig de context te schetsen waarin zij hun beslissingen 
moesten nemen, en door de dilemma’s waar ze voor stonden te laten zien, creëren we 
meer begrip en empathie, en dus draagvlak. Maar we houden daarmee tegelijkertijd de 
maatschappij ook een spiegel voor – en dit is wat ik net bedoelde met mijn opmerking 
dat juist migratiegeschiedenis zich zo goed leent voor toepassing van het begrip histori-
sche empathie. 

Want we zijn, als land, als Nederland, een migratieland.71 Ik ben zelf negen jaar 
arbeidsmigrant geweest in Engeland en, om een nog beter voorbeeld te noemen, mijn 
zoon Quinten wordt als trotse ‘Londoner’ in de Nederlandse statistieken als migrant 
bestempeld. Maar belangrijker nog, voor velen van ons geldt dat onze voormoeders en 
voorvaders in dezelfde schoenen stonden als Michael, Dzintars en Krystyna, en hun 
levens en hun ervaringen komen overeen met die van Andries, Eckhard of Christiaan. 

Figuur 5. Adriana Jacomina Radius, c. 1890.

Bron: privécollectie.

Op deze foto ziet u Adriana Jacomina Radius, mijn bet-
overgrootmoeder, die opgroeide in de Amsterdamse 
Jordaan in de negentiende eeuw. Haar voorouders, en 
dus ook die van mij, waren vanuit Minden in Duits-
land naar Amsterdam getrokken, op zoek naar een be-
ter leven. En zoals voor veel nakomelingen van ar-
beidsmigranten in Nederland nog steeds geldt, was de 
weg omhoog op de sociale ladder er een die vele gene-
raties kon duren. Voor haar promotieonderzoek aan 
deze universiteit bestudeert Jessica den Oudsten dit 
proces voor de late zeventiende en achttiende eeuw.72
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Natuurlijk heeft niet iedereen arbeidsmigranten in zijn of haar familie. Maar ook 
als het onbekenden betreft, kunnen persoonlijke verhalen emotie oproepen. Dat geldt 
zeker voor de verhalen van arbeidsmigranten – mensen die een belangrijke bijdrage aan 
de Nederlandse economie hebben geleverd, maar ook altijd met een droom naar Neder-
land zijn gekomen, een droom om armoede te ontvluchten, om hun gezin in hun thuis-
land te ondersteunen of om in ieder geval een beter leven te hebben dan hun ouders.

Voor de geschiedenis is er dan ook nog veel werk te verrichten. Ik heb vaker, samen 
met de geweldige Noorse hoogleraar Sølvi Sogner, het verhaal van Barbara Petterson en 
Magnus Anderson verteld.73 Dit waren twee jonge Noren die rond 1650 naar Amster-
dam trokken om de armoede in Oslo te ontvluchten. Zij kenden hier een zware tijd. 
Alleen met steun van de omvangrijke Scandinavische gemeenschap slaagden ze erin het 
hoofd boven water te houden. We kennen ook het verhaal van Mohammed Slaby die in 
1966 vanuit Marokko in Amsterdam terechtkwam en daar ontdekte dat veel deuren 
(soms letterlijk) voor hem gesloten bleven.74 Van werk bij een autospuiterij, het Hilton 
Hotel en het distributiecentrum van Albert Heijn kwam hij uiteindelijk terecht bij de 
Vrije Universiteit, waar hij bijna veertig jaar, tot zijn pensioen, als medisch laborant 
werkzaam zou zijn. Maar we kennen ook nog heel veel verhalen niet, en het is aan ons 
om deze verhalen op te sporen en te vertellen. 

tot slot
Ik kom tot een afronding. In mijn rede heb ik aan de hand van mijn primaire onder-
zoeksgebied, de geschiedenis van arbeidsmigratie, proberen te schetsen waarom het 
nuttig kan zijn relaties te leggen tussen heden en verleden. Beide benaderingen zullen 
centraal staan in mijn leerstoel.

Mijn pleidooi voor het gebruik van toegepaste geschiedenis en publieksgeschiede-
nis is echter geen oproep tot omscholing van alle historici. Hoewel we door subsidiever-
strekkers steeds meer gedwongen worden om naar buiten te treden om een nieuw pu-
bliek te zoeken, blijft fundamenteel historisch onderzoek natuurlijk de grondslag van 
geschiedkundig onderzoek aan onze universiteiten, en dat moet zo blijven. We hoeven 
echt niet allemaal toegepaste of publieksgeschiedenis te bedrijven.

Wél zou ik willen pleiten voor een open blik naar alternatieve vormen van ge-
schiedbeoefening, waarvan ik er vanmiddag twee heb uitgelicht. Er is weinig reden voor 
bezorgdheid of scepsis, zoals ik al zei, want ook toegepast historisch onderzoek heeft 
een fundamentele basis. Toegepaste historici zijn niet plotsklaps hun historische trai-
ning vergeten wanneer zij bijvoorbeeld met beleidsmakers praten, maar ze benaderen de 
geschiedenis simpelweg vanuit een ander begin- en eindpunt.

En voor publieksgeschiedenis geldt dat niemand zich hier te goed voor hoeft te 
voelen. Ook hier vormt fundamenteel onderzoek de basis maar belangrijker nog, net als 
de toegepaste geschiedenis heeft deze vorm van historisch onderzoek, ook al is die ver-
pakt in een ander narratief, de kracht om het historische bewustzijn in onze maat-
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schappij te vergroten. Daar lijkt mij, zeker in deze onrustige tijden, waarin het korteter-
mijndenken welig tiert, toch erg weinig op tegen.
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bij.
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