voor het rendement van de ondern
emer. Ov er alles wat
het ondernemingsbestuur
laat, legt ze verantwoording af bij
de eigenaar die met zijn eigen belan
g als
enige criterium erop
toeziet dat zijn ingebrachte kapi
taal op de juiste, winst
maximaliserende, manier ingezet w
ordt . Dat is een goed
sy steem, maar ook een
hard systeem.
Organis aties die geen economisch
risico dragen, kopiëren gretig de
prettig
lijkende uiterlijkheden van het gedrag
van ondernemingen. Maar dat gedrag
is alleen
productief onder de voorwaarde van
de particulier e ondern
emingseigendom en du
s
van de onverbrekelijke relatie tuss
en kapitaalverschaffer
en c ontrole op de bedrijfs

voering. In de constellatie van maa
tschappelijke organisaties, waar die
rela tie er niet
is - waar wordt geopereerd met and
ermans cent en en toe
zicht dus vrijblijvend is
(want ook niet onderworpen aan
dem ocratische c ontro
le) -, leidt het enkel
overnemen van be drijf
smatige taal en attribut
en in he t beste geval
tot potsierlijk
would-be zakenmannetj esgedrag en
in het slechtste tot verspilling of zelfs
fraude en
corruptie.
'Vraag' is niet heilig, ook niet de 'w
aag' van studenten. Al
helemaal niet als die
vraag van stu denten impliciet al
s gelijkwaardig substituu
t
v
oor de vraag van
afnem ers in markt e
conomische zin wordt gepresent
eerd. Er zijn nu een
maal
voorzieningen die geen marktvraag
van welke zijde dan ook als rechtvaard
iging van
hun bestaan nodig hebben.. D e hi
storische wetenschaps
beoefening is daar wat mij
betreft de eerste van. En dan h
eb ik het nog niet eens
over de rechtvaardigin
g
vanuit het zogenaamde algemeen
-maatschappelijke nut van historis
che kennis. Als
dat nut er al is, zal he
t toch een abstractie blijven. Histo
rische kennis is nu eenmaal
een elitair privilege;
zodra het een algemeen bezit wo
r
dt, is het g een his tori
sche
kennis meer, maar hooguit Groots
te-Nederland er-Aller-Tijden-achtig
e folklore. De
historische wetenschap is een g oed
op zich, een intrinsiek
e waarde die geen 'vraag'
nodig heeft. De enige
relatie met de markt moet die tussen
financier en begunstigde
zijn. E en goed voorbeeld lijkt mij
om te beginnen het inv
oeren van een pulptax.
Over de miljarden die nu verdiend
worden met de onnozelste amusem
entstelevisie,
inclusief zoiets als voetbalkampio
enschappen, moet bij wijze van g
enoegdoening
vijf procent extra belasting geheven
worden. Daarmee wordt dan ond
erzoe k naar
vijftien de-eeuwse mystiek, zestien
de-ee wse bibliotheken, zeventi
ende- eeuwse
u
p oez1e,
achttiende-eeuwse
geleerdencorrespondentie,
nege ntiende-eeuws
decadentism e en ande
re ècht relevante onderwerpen bet
aald
.
W
aarom? Gewoon
omdat historisch ond
erzoek goed, schoon
en waar is. Laat er al
s
jeblieft nog héél
véél mastodonten bijkomen.
doet en

Peter Thissen (1966) studeerde in
Nijmegen Nieuwe Geschiedenis v
an 1985 t ot
1989 en promoveerde aldaar in
1994 op het proefschrift Werk,
netwerk en
letterwerk van de familie Van H
oogstrat en in de zev
entiende eeuw. Socia
al
econ omische en sociaa
l-culturele achtergronden van gele
tterden in de R epubliek.
Sinds zijn vervangende dienstplicht
bij het Katholiek Documentatie Ce
ntrum (19891991) werkt hij in het bedrijfsleven
. Hij geeft de pen door aan drs. Lisen
ka Fox. •
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Boeken Top 5
• Wim van Meurs
h · t,0 ·
·n sp e op v erzoek van de
s if e
V:a:e �: v:::k:�: ; �;�::: ;:; ;: v:n :rk: ;::e: blijvende indntk ;ebben
re
.
..
est op zijn of haa r vorming - als we tens� app er,
ge'!'aa�t en va n zn �ed
;;
hzs toncus en mens. itmaa vzer::
e e r te beurt aan Wim van Meurs. Hijprom ov ee rde in
.
.. . N · ·
1993 in Utrecht op Oost-Europese geschzedschrz;vzng. � tzen;aar onderzoeker en docent
_
__
.
.
aan de .1
a' de Humboldt Universiteit zn Ber/1/n en d,e Ludwi c·reze Umv
• erSt·t:t.
�
· ds S6r
,1,t,e mbe r 2004 zn
M�.mz"/;"rans-Universität in München te zijn geweest, zs· hg· · szn
m
aam als UD Politieke Geschiedenis, waar hij onder andere on derzoek
�� ::; :�1;:oces van Europese integratie en de politieke geschiedenis van Oost-Europa
en de Ba lkan.
de

t

.

0

.

zr�

• Kriminal.storys (Dortmund
1. Jürgen Kehrer (red.), Mord am Niederrhem.

2004)

.
Soms (heel soms) is een b o�k ook aardig f a nd enli"k omdat de auteurs de plank
misslaan. Als nieuwbakken im on�� v �e � b; on \k aan deze bundel die voor
J :ssen �an!nburg en Krefeld een krimi met
elke 'gr otere' plaats aan de N e:ie
��
rouleur locale b el oofde. En dat terwtJ
m de 1okale krant elke aanrijding met blikschade
·
de voorpagma al .haalti. O..ok de auteurs vonden het kenneliJ" k een hele uitdaging en
lieten hun fantaste d� vnie loop. Een komt bïvoorbeeld met de (zelf?)moord van
zeven politieagenten m Geldem, maar_ wat al
. s_ l,absurdistische' short story bedoeld is,
blijft toch voor� onrealistisch. Absur
ers alleen w erkzaam als de aute ur
f:::�:=
troduceert een misdaadbestrijder
net genoeg realisme toev oegt. E en an
uit Goch, heen een weer geslingerd tussen geld- n v
roblemen maar ook
u
deze fi ur kan niet in de schaduw staan van een ;am t
pa:::i Philip .Ma'.rlowe.. Wie
.
in
twintigtgU
zulke v erhalen l eest die bij de plot of bij de karakters�hilderm g d
�; ..e maatwerk van sehriivers als R o��:.hl,
gaan, kïk
J met andere o gen naar het litera.u.
.
Raymond Chandler , Dashie11 Hamme.tt en
. Sommers• et Maugham. De NederrtJ. n
regio is en blijft ook wat dat betreft perifene. E en p ogmg om de Oriëntexpress door
Kleef te laten rijden moet we l ontsporen ...

2. Jan Zielonka, Explaining Euro-Paralysis: why Europe is Unable to Act in
Intemational Polities (Lo��en 1998)

E en eigen buitenlandse p olittek voor de E�o�ese Unie is - zeker na het grond
wetsfiasco .- een onderwerp vo�r beroe. psopt1m1sten met vee1 geduld D e eig·enliJ"ke
.
van de Europese m tegratte begmt op dit gebied m. et h.et V..erdrag van
hi d
:::s�c���1991)
en is sindsdien v ooral ��titutioneel gez n rue
ve
. .
Eurosce
d
d
buitenlandse polittek meestal a� als ::: !! :/::�
e
onwens�tl-�: :/ :f to: mislukken gedoem de int e gratieproject e�. Die gen� �e- zich
e
.
.
er met meer diepgang m
. . ee beztghouden ZtJ. n vooral institutionalisten en opt1m1sten.
De institutionalisten ZtJ n tevred_en_ met de
1e e institutionele en procedure1e
=!i �
e macht sp olitieke concurrenti e
Brusselse b ouwwerken. D e opt1m1sten geb
binnen de EU als excuus voor de wanverhouding tussen woorden en daden. De
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Poolse politicoloo? J an Zi�lonka kiest als een van de weinigen een strategische
aanpak, ook al klink t de tttel sceptis ch of z elfs defaitistisch. De dilemma' s en
blokkades _op Europa's weg van softpower naar een echte veiligheidspolitieke actor en
een garantte voor stabilitei t en vrede in en om Europa te maken zijn ingebakken in
de natuur van de EU-25. Om er enkel e te n oemen : asymmetrische m achts
verhoudingen, heel verschillende nationale militaire en diplomatieke tradities het
ontbre�en van een eenduidige doelstelling na de Koude Oorlog, de m oeizame
_
emanc1pat1e van de NAVO en de in herente spanning tussen democratische
besluitvorming �n accuraat crisismanagement. Met een scherpe pen analyseert Jan
Zielonka deze mt�a�gen (of onmogelijkh eden) en vindt in zijn betoog steeds weer
_
een mo01e _combmatte van abstra ctere structurele dilemma's en de eigen dynamiek
_
van de polin_eke besluitvorming. Zijn conclusi e heet dan ook niet mission impossible
maar t he chozc�s to be made. Weer een auteur die een complex onderwerp en een zee
_
van literatuur m een slanke en overtuigende studie weet te verenigen.

3. Maria Bucur, Eugenics and Modemization in Interwar Romania
(Pittsburgh 2002)
�et lijkt een thema voor een handvol superspecialisten - de receptie in Roemenië
tl!dens �et mterbellum van Westerse ideeë n over 'eugenetiek'. Eugenetiek houdt
zich bezi� met de �estudering en toepassing van met hoden, die de erfelijke (fysi eke
_
of geestelij ke) kwaliteiten van to ekomstige generaties z ouden kunnen verbeteren of
aantasten. �o em enië was destijds (net als nu) een lan d dat een moeizame politieke
en econo
�s�he moderniseringsfase doormaakte, die eind jaren dertig uitmondde in
een autontair-fasci stoïde regime. Na de communistisch e machtsovername in
1947-1948 volgde weer een heel ander moderniseringsproject.
Bucur doorbreekt de geijkte patronen van de geschiedschrijving over Roemenië in
de 19• en 20st• eeuw, die conservatieven tegenover hervormer s en nationalisten
tegenover communisten stelt. H aar analyse op het microniveau van de i deeën 
geschiedenis brengt een ingewikkelde vervlec hting van politieke en academische
carrières, intellectuele concepten en hun maatschappelijke r elevantie aan het licht.
H et blijkt dat de handvol voortrekkers van de 'eugenetiek' in Roemenië weliswaar
uit één school stamde, maar in de wisselvallige politieke g eschiedenis van het land
waren hun loopbanen zeer verschillend. Sommige belandden in de maalstroom van
�ocale fascistische en nationalistische groeperingen, andere zetten zich tientallen
Jaren onvermoeibaar in voor dorpsscholen in alle uithoeken van het land om dan
to h n og carrière te maken in de communistische partij. Het is verdui;eld lastig
�
z01ets te presenteren zonder de indruk te wekken dat alle academici slaven van de
�o�tiek en h�, eige_n_ gel�rdrang w:aren of dat elke actor of in het laatj e 'fascist'
of m het laaq e tr adittonalist paste. Jwst de rare sprongen van sommigen laten zien
da t volksh ygiëne ( die inentingscampagnes maar ook sch edelmetingen konden
om�atten) als aspect van modernisering en 'social engineering zowel fascisten als
sociali sten bezighiel d. Tegelijkertijd stonden conservatieven en nationali sten voor
het dilemma ho e ze de plattelands bevolking als "ker n van de natie" konden
behoeden en behouden zonder hun leefwijze en tradities te veranderen .
E�n van de kw�teiten van dit boek i s dat de auteur erin g eslaagd is de gulden
m1 dd�nweg te _vmden: H et thema is complex en onbekend, maar haar betoog i s
_
voor iedere _gemtere�seerde historicus te volgen. De noodzakelijke voorkennis en
achtergrondinformatle worden bijna ongemerkt en goed gedoseerd in een
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voorbeeld
aangeboden. E en lichten d
buitengewoon k undig gecomponeerd boek
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en dat eig enlijk alleen het
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e
telt. In de laatst
uitroeibaar is. Wie zo'n 'omgevallen
Duitse geschiedenisstudenten bijna on
ast als antwoord : ''Ich weill,
aar b ekriti seert, krijgt steev
kaartenbak' dan als onleesb
aber es geht nicht ander s!"

entury France (Oxford 1974)
4. Olwen Hufton, The Poor ofEighteenth-C
boek �at (minstens) twee keer door je

Nog een voordeel van verhuizen : Elk
van München naar Kl eef w as
akken? Bij mijn verhuizing
handen: w eggooien of inp
et
een paar keer boordevol. H
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was vèel en vee
het voorrevolutionaire
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en
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bij, maar Huf ton's boek over het dage
ik het twintig jaar geleden voor het laatst
Frankrijk was een uitzon dering, ook al had
teratuur voor
ht was het verplichte li
.
gelezen . Tijdens mijn studie in Utrec
ander m om
een
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aa
l
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ste
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D
nis.
e
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es
g
e
l
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oci
s
en
economische
buiten Parijs te schilderen. Wie
e alledaagse werkelijkheid
een realistisch b eel d van d
t
nnekoningen en de Franse _Revolutie lee�
teveel over de 'grote politiek' van de zo
g
tl
se staat alo�te�nwoordig en alma��
ktijgt heel makkelijk de indruk dat de Frru:i
umentele schildermgen van het dagelijkse
was. Zonder in impressionistische of sen
op basis van
deze mythe tegen het licht
leven te vervallen, houdt Olwen Hufton
e gendarmes
over bijvoorbeeld de onmacht van d
degelijk archiefonderzo ek
rs.
tegenover dieven, bendes en oproerktaaie

en de opkomst van het modeme
5. Maarten Kuitenbrouwer, Nederland
politiek 1870-1902 (Amsterdam 1985)
imperialisme. Koloniën en buitenlandse
ld van Nederl d als

�
d hoe lang het b ee
Achteraf gezien is het verbazingwekken
d wel het
ha
d
rlan
e
d
e
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:
den
ou
eh
g
eft
'nobele' koloniale mogendheid stand he
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e
w
een
an
pr estige v
le acttes, de
ecennia na de polittone
geldgierig modern imperium. Nog d
veranderde het
erlies ' van Nieuw-Guinea
onafhankelijkheid van Indonesië en het 'v
r de buitenlandse politiek nauwelijks. Een
beeld van Nederland in handboeken ove
se politiek
ver de Nederlandse buitenland
bekend handboek uit de jaren zeventig o
de Nederlandse
e n fictie ten aanzien van
lost de onoverbrugbare kloof tussen feit
een bijna schelmse manier op. Om de
dekolonisatie van Nederlands Indië op
er s van het
en principiële plei tbezorg
Nederlanders als nuchtere kooplieden
etstuk te l aten,
achts politiek op hun vo
volkenrecht, wars van grandeur en m
tig jaar na de oorlog tot de Nederlandse
beperkte de auteur zich voor de eerste twin
was al gen�eg
opa: "over de dekolonis�tie
politiek ten aanzien van NAVO en Eur
nS
se historicus Maarten Kmtenbrouwer mlJ
geschreven". Na Multatuli i s de Utrecht
ft
hee
en
l
e
der fab
e adequaa t naar het rijk
inziens degene die deze nationale myth
e
s
and
rl
te Nede
sschien wel de enige ech
verwezen. Hoewel dit heilige huisje mi
etogen en evenwichtig.
Historikerstrijd opleverde, is het betoog ing
van een status quaestionis bijzaak is zou
Elke stu dent die meent dat het schrijven
sbare historiografische afweging tussen
Kuitenbrouwers oerdegelijke en toch lee
rlandse specifica moeten lezen. Hoewel
imperialisme als Europese trend en Nede
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het boek chronologisch opgebouwd is, gaat de argumentatieve rode draad in zijn
betoog o:er h et Hollandse pe ndant van het moderne imperialisme tussen 1870 en
190
_ �- no01t verlo�en. Aan het eind van het boek is bewezen dat sociaaldarwinistische
ide �en e� een Imperialistische _me ntaliteit vooral met betrekking tot Atjeh en
Zmd-A�nka voor Nederland ruet wez ensvreemd waren. Toch blijven ook de
conclusies afgew?gen en genuanceerd, zonder schreeuwerige betweterij.
Wat deze VIJf boek en achteraf bezien met elkaar verbindt is de ambitie om bï
de opbouw van het betoog niet de weg van de minste weerstand te volgen, ma�
een weloverwogen structuur te ontwerpen die de plot van het verhaal maximaal
•
ondersteunt en toch de l ezer pas bij het hérlez en opvalt.

Lettres Provinciales
Hans Bots decaan-af

Me t ingang van september aanstaande gaat prof.dr. J. Bots met enuntaat. De
afgelopen jaren (sinds 2000) was Bots, hoogleraar cultuurgeschiedenis, decaan van
de Faculteit der Letteren. Hij wordt opgevolgd door prof.dr. Paul Sars.
Bots gaat bij wijze van pensionering een onderzoek doen naar de correspon
dentie tussen Europese wetenschappers in de zestiende, zeventiende en achttiende
eeuw; tevens hervat hij zijn onderzoek naar Pie rre Bayle. Hij verhuist hiervoor naar
Parijs.

Stadsgeschiedenis Nijmegen rolt bijna van de persen

In september 2005 is het eindelijk zover. Dan verschijnt Nijmegen, Geschiedenis van de
oudste stad van Nederland in drie gebonden delen (1500 pagina's), onder redactie van
dr. W.J.H. Willemsen (oudheid), dr. J.Kuys (middeleeuwe n), prof.dr.J.Bots (nieuwe
tijd) en dr. J.Brabers (negentiende & twintigste eeuw). Aan het werk is vanaf 1999
gestaag gewerkt, waarbij de afdeling geschiedenis tot onde rzoekscolleges aan toe een
grote bijdrage heeft geleverd. De werkzaamheden zijn op tijd voltooid om het boek
uit te brengen in het Nijmegen2000-jubileumjaar.
Bestellen kan bij de boekhandel (prijs€ 75,- bij voorintekening, na 1 septem
ber€ 85,-, ISBN 90 6611 230 1).

(advertentie)

Oproep Johanna W.A. Naberprijs

Antiquariaat Gollum

Een bezoek zeker waard!

Voorraad kunstboeken, klassieken, Ned. Literatuur;
specialist in oude landkaarten en oude prenten
Van Welderenstraat 41, 6511 MC Nijmegen
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In december 2005 wordt voor de zevende maal de Johanna W.A. Naberprijs
uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwengeschiedenis.
Deze prijs wordt uitgeloofd door het Internationaal Informatiecentrum en Archief
voor de Vrouwenbeweging (IIAV) en de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
(VVG) met als doel het onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis te
bevorderen. D e prijsuitreiking vindt plaats tijdens de vie ring van het zeventigjarig
bestaan van het IIAV, hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 2 december. De prijs is
genoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van
talrijke historische studies en één van de oprichtsters van het Internationaal Archief
voor de Vrouwenbeweging in 1935.
Als je een scriptie op dit gebied hebt geschreven kun je meedingen naar deze
prijs waar € 1.000 mee te ve rdienen valt. I edereen die aan een Nederlandse
universiteit of hogeschool een afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen
geschiedenis heeft geschre ven, komt in aanmerking voor deze prijs. Je hoeft geen
historicus te zijn, als het onderwerp van de scriptie maar betrekking heeft op
vrouwengeschiedenis. Je scriptie moet afgerond zijn tussen 1 mei 2002 en 1
september 2005. Kijk voor meer informatie en een deelnameformulier op
www.iiav.nl/naberprijs/ of www.vrouwengeschiedenis.nl .
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