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een uitvoerig demografisch en sociologisch-historischgedeelte, dat vooral anaen beschrijvend van aard is, is de promovendus er bovendien in geslaagd via
gante methodologie de echtscheidingen te duiden en de hertrouwkansen te beree resultaten hiervan zijn ook voor de niet-methodoloog te begrijpen.
De belangrijkste uitkomsten van deze omvangrijkeanalyse worden niet gevormd door
de ontwikkeling van een nieuw theoretisch model over het moderniseringsproces.Het
gaat er veel meer om dat Van Poppel via zijn drieledige ingang (historisch-beschrijvend, demografisch-analyserenden methodologisch-kwantificerend) een prachtig
genuanceerd beeld geeft van de ontwikkelingsgangvan de mensheid in de 19e eeuw.
Daardoor weet hij zelf ook een mythe te ontmaskeren. Het moderniseringsproces is
meer dan een fasentheorie, de differentiaties Zijn veel groter dan uit de werken van
Hofstee en zijn vele navolgers blijkt. Dat op basis van het proefschrift van Van Poppel de proletarische tussenfase sneuvelt, behoeft geen verwondering te wekken. Ook
Hofstee heeft hierover in de latere discussies zijn twijfels getoond. Dat eigenlijk de
fasentheorie op losse schroeven is komen te staan, is de kern van deze dissertatie. Dit
impliceert dat de opvattingen over modernisering, die jaren lang gemeengoed waren
in de Nederlandse (gezins-)sociologie en waarmee generaties studenten zijn geïndoctrineerd, herzien dienen te worden. Daarnaast toont de auteur de scherpe kloof aan
die ook in de 19e eeuw aanwezig was tussen beeld en werkelijkheid, tussen de gedachten en ideeën van de vroegere beleidsvoerders (de gegoede burgerij, de kerkeiijke
hoogwaardigheidsbekledersen de hoge ambtenaren) en de empirie. Ook hierdoor
krijgt dit proefschrift een extra dimensie, want dit impliceert dat wij ook een parallel
naar de huidige tijd kunnen trekken. De 19e eeuw vertoont niet alleen treffende overeenkomsten met de laat 20ste wat betreft het weinig stabiele karakter van de verschillende huishoudens (de scheiding en echtscheiding nu lijkt de plaats van de verweduwing van toen te hebben ingenomen), maar de parallellie is ook te ontdekken
ten aanzien van de hedendaagse discussies over bijvoorbeeld het individualisme, en
in engere zin over de nieuwe nabestaandenwet en de veranderende regels over gezinshereniging van migranten. Komen deze discussies niet voort uit dezelfde bronnen als
de discussies van de vroegere moralisten over trouwen en hertrouwen in de 19e eeuw?
Gelet op de belangrijke d i i s i e s die het proefschrift van Van Poppel heeft, behoeft
het dan ook geen verwondering te wekken dat de Wageningse promotiecommissie
aan dit omvangrijke werk het predikaat cum laude heeft verleend.
Kees de HOOE.vakmoer, Huishoudstudies LUW

