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H E T G E B R U I K VAN B E G R I P P E N O N T L E E N D
AAN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN BIJ H E T
ANALYSEREN VAN E C O N O M I S C H E EN SOCIALE
V E R S C H I J N S E L E N IN H E T V E R L E D E N *
A . M . VAN DER W O U D E

In het mij opgegeven congresthema bespeur ik op twee punten
een geschiedwetenschap, die zoekend naar nieuwe vormen haar
traditie niet kan vergeten. Het luidt: 'Het gebruik van moderne
begrippen bij het beschrijven van feiten uit het verleden'. Onmiddellijk doet zich de vraag voor: wat wordt bedoeld met 'moderne
begrippen'? Milieuvervuiling? Data-bank? Meteorologische oorlogvoering? Kennelijk niet. Ik meen de bedoeling goed te begrijpen
wanneer ik veronderstel, dat het over 'begrippen uit de sociale wetenschappen' moet gaan. Dan rijst onmiddellijk de tweede vraag:
zijn zulke begrippen bedoeld alsinstrumentvan beschrijving? Sociale wetenschappen willen meer analyserend dan beschrijvend zijn.
Mist de historicus dan niet de boot, wanneer hij hun begrippen
voor beschrijving wilgebruiken? Kortom ikgeloofdat de bedoeling
goed is, maar de verwoording een typisch produkt van wetenschappers, die nog niet gewend zijn hun begrippen scherp te definiëren,
die niet uit de traditie van analyseren en definiëren komen, maar
uit die van beschrijven en vertellen. Ik haast mij nu twee dingen te
doen. Allereerst mijn verontschuldigingen aan te bieden aan degenen die het thema geformuleerd hebben. Ik wilde niet kwetsen,
maar de problemen waarover het gaat scherp stellen. Wil de geschiedwetenschap naar een begripsdenken in detrant van de sociale
wetenschappen toe,danzalzijzichdaarnaar moetengaan gedragen.
Dat begint bij het stellen van zo scherp mogelijke formuleringen.
Vervolgens ga ik over tot een herformulering van mijn onderwerp.
Het luidt dan: 'Het gebruik van begrippen ontleend aan de sociale
wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen inhet verleden'.
Wanneer ik dan om praktische redenen maar stilzwijgend aanneem datwijgelijk denken over deinhoud van de begrippen 'sociale
wetenschap', 'economisch' en 'sociaal' dan moet ik in ieder geval
nog spreken over het begrip 'begrip'. En dan zullen wij vooral zijn
geïnteresseerd in de vraag wat de sociale wetenschappen onder een
'begrip' verstaan en welke functie het daar heeft. Alswij die vraag
hebben beantwoord, weten wij tenminste wat wij in ons vak willen
* Voordracht gehouden op het 29e Vlaams Filologencongres, april 1973 te
Antwerpen

binnen halen. Voor die vraag is alle reden, wanneer men weet dat
de algemene wetenschapstheorie over de wetenschappelijk begripsvorming opmerkt, dat het expliciet duidelijk maken van begrippen
en het invoeren van nieuwe begrippen in het wetenschappelijk denkentotdebelangrijkste opgavenvan iedere wetenschapper behoort.
Deze kan daarbij zowel bij het voorwetenschappelijke taalgebruik
aansluiten als nieuw gevormde woorden invoeren. Definities van de
begrippen spelen in beide gevallen een belangrijke rol. Maar alswij
dan horen, dat er nominalistische en realistische definities bestaan,
dan beseffen wij in oude en onopgeloste filosofische strijdvragen
terecht te komen1. Nominalisme en realisme, idealismeenpositivisme:Huizinga heeft behartenswaardige opmerkingen gemaakt over
de betekenis van deze antinomie voor het proces van de historische
kennisvorming2.
Zelf ben ik niet competent in te gaan op de ontologische vragen,
die daarmee worden opgeroepen. Maar het is wel goed zich het
bestaan van dezevraagstukken te realiseren. Iser bij de introduktie
van moderne begrippen meeraan dehand dan alleenhet verrichten
van eentechnische handgreep? Huizinga stelde geschiedwetenschap
en sociologie, geschiedwetenschap en 'systematische geesteswetenschappen' (wij spreken nu van sociale wetenschappen) tegenover
elkaar. Maar hij zegt toch ook, dat wijhistorici het onontkoombare
nominalisme met een even onvermijdelijk realisme moeten aanvullen. 'Wij moeten abstraheren'.Voor hemwaren twee eigenschappen
echter onverbrekehjk aan de geschiedwetenschap verbonden: haar
onsystematisch, beschrijvend karakter èn het vereiste haar object in
beweging (in actu) waar tenemen. Hij onderkent dan wel,dat daardoor drie gevaren de geschiedwetenschap bedreigen:dat van schabionen, van anthropomorphisme en van inflatie der termen (lees:
begrippen). OokJan Romein merkte op,dat dehistoricus met vage
begrippen moet werken, omdat zijn object zich niet voor exacte
waarneming leent 3 . Wij zijn ongetwijfeld bij kennis-theoretische
problemen beland. Het gaat om vraagstukken, die de aard van het
werken van de historicus en de historische kennisvorming raken.
Ik speel ze in eerste instantie gaarne door naar de theoretische geschiedwetenschap maar zal er later in mijn betoog opnieuw tegenaan lopen. Nu eerst terug naar het begripsdenken in de sociale
wetenschappen.
1
Philosophie, herausgegeben vonA. DIEMERundJ. FRENZEL (Fischer Lexikon),
Frankfurt a.M. 1958,blz.243,271en 327-330.
2
J . HUIZINGA, De wetenschap der geschiedenis, in: Verzamelde Werken VII,
blz. 134-142.
3
J. ROMEIN, Zekerheid en onzekerheid in de geschiedwetenschap, in: J.
ROMEIN, Historischelijnenenpatronen,Amsterdam 1971, blz. 111-112.

Bij het doornemen van sociaal-wetenschappelijke handboeken
valt het op, dat in de economie het begrippenapparaat als zodanig
geen onderwerp van wetenschappelijke overdenking is. Veel meer
dan het woord 'begrip' lijken daar de woorden 'theorie' en 'model'
een centrale plaats in het methodologische denken in te nemen 4 .
Naar het terrein van de politicologie en van de anthropologie heb
ik mijn onderzoekingen niet uitgestrekt, maar enkele literatuurverwijzingen wekken het vermoeden, dat daar wel - maar met mate over het begrip 'begrip' wordt gefilosofeerd5. Het zijn vooral de
sociologie en de psychologie die aan deze term een ruime plaats
toekennen. Het blijkt daarbij echter om geheel verschillende zaken
te gaan. In de psychologie, en met name in de denkpsychologie,
zijn begrip en begripsvorming object van wetenschappelijk onderzoek.Hetgaatomdevraaghoehetdenkproceszichinde menselijke
psychevoltrekt. Vragen naar het verband tussen denken en spreken
en dergelijke worden daarbij gesteld. Het is duidelijk dat dit hier
niet aan de orde is 6 .Zo blijft dan alleen de sociologie voor mij over
als de sociale wetenschap, die het bestaan zelfvan haar begrippenapparaat tot onderwerp van overdenking heeft gemaakt. Naar mijn
stellige overtuiging is het congresthema dan ook te beschouwen als
een produkt van de invloed die van de sociologie op de geschiedwetenschap uitgaat. Of van de geschiedwetenschap uit bezien: als
resultaat van de aantrekkingskracht, die het sociologisch denken
thansopdegeschiedwetenschap uitoefent.
Maar ook binnen de sociologie bestaan interessante verschillen.
De Franse sociologen maken zich niet of nauwelijks druk over het
feit dat het denken in begrippen in hun wetenschap zo'n grote rol
speelt. Het lijkt hen vermoedelijk een voor de hand liggende zaak,
die geen verdere bezinning vereist. Bij hun Duitse confraters ligt
het niet anders. Het Wörterbuch der Soziologie"1 van 1969bv. kent het
trefwoord 'Begriff' zelfs niet. In dit opzichtbiedthetminderdanzijn
voorganger uit 1931, het door Alfred Vierkandt uitgegevenHandwörterbuch der Soziologie*. Daarin gaat Vierkandt er uitvoerig op in,
4

Ook bij de economisten is men zich echter zeer wel ervan bewust, dat het
begripsdenken verschilt van dat van de historici. R. ANDREANO, Four recent
studies in economie history: some conceptual implications, in: New viewson
american economic development (R. ANDREANO, editor), Cambridge Mass. 1965,
biz. 13-26.
5
Americanhistoryand the socialsciences (E.N. SAVETH, editor), Glencoe 111.
1964.
6
H. H. KENDLER, The concept of the concept, in: Symposium onthepsychology
ofhumanlearning, Univ. ofMichigan 1962,NewYork 1964,biz.211-236.
7
Wörterbuch der Soziologie, herausgegeben durch WILHELM BENSDORF, Stuttgart
1969.
8
Handwörterbuch der Soziologie, herausgegeben VON ALFRED VIERKANDT,
Stuttgart 1931.

dat wetenschappelijke begrippen duidelijk van het algemeen geldende spraakgebruik onderscheiden moeten worden. Bij de bespreking van de kennissociologie zet Karl Mannheim uiteen, dat de
inhoud van een begrip afhankelijk kan zijn van het standpunt van
de beschouwer. Veel uitvoeriger gaat Waldemar Mitscherlich op
het begrip 'Begriff' in, wanneer hij erop wijst, dat de wetenschap
enerzijds met onveranderlijke Studieobjekten te maken heeft, en
anderzijds met objekten, die zowel in de tijd als in de ruimte veranderingen ondergaan. Talrijk zijn volgens hem deze laatsten en
hier liggen moeilijkheden voor de begripsvorming. 'Wenn auch die
veränderlichen Objekte oft einer nur ganz langsamen Veränderung
unterliegen, so müssen sich trotzdem ihre Begriffe dem Wandel anpassen'. Hij voert dan het onderscheid in tussen 'starre Begriffe' en
'bewegliche Begriffe'. Het doet mij terugdenken aan de woorden
van Huizinga, toen hij het beschrijvende karakter en de noodzaak
de dingen in beweging waar te nemen essentieel voor de geschiedwetenschap noemde. Is hier verband? Voert het tweede (waarneming in actu)tot een beschrijvend karakter met gebruik van vaag
omlijnde begrippen en tot begrippeninfiatie? Laten wij het antwoord voorlopig nog schuldig blijven en ons eerst naar de engelstaligesociologischeliteratuur wenden.
Daar betreedt men een heel andere wereld. Vooral de Amerikaanse sociologen maken zich zeer druk over dewoorden 'concept',
'conceptual', 'conceptual framework', 'to conceptualise', 'conceptualization' en dergelijke vormen meer. Men hoeft geen inhoudsanalyse-techniek te hanteren omvast te stellen, dat het begrip 'concept' een sleutelpositie in hun denken inneemt, die weinig minder
belangrijk is als het begrip 'theorie' voor de economisten. Men
vindt het woord 'concept' en daarvan afgeleide vormen niet alleen
met hoge frekwentie in hun teksten, maar ook in de titels van artikelen, hoofdstukken en boeken. In 1962verscheen erzelfseenhandboek met als titel 'Conceptual Sociology'9. Nadat ik eerst gesteld heb,
dat het congresthema door het sociologisch denken geïnspireerd is,
durf ik dat nu nog verder te concretiseren door te zeggen dat de
behoefte het sociaal-wetenschappelijke (overwegend sociologische)
begrippenapparaat voor historisch gebruik te beproeven voornamelijk van Amerikaanse herkomst is. Met algeheel voorbijgaan van
de Duitse geschiedwetenschap, waar het historisch-sociaalwetenschappelijke gesprek zowel theoretisch als praktisch in de voorbije
decennia nauwelijks heeft bestaan, meenikover deFranse geschiedwetenschap te kunnen opmerken, dat de verhouding tussen de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen sinds Braudel's be9

6

O. N. LARSEN and W. R. CATTON J R . , Conceptual Sociology, New York 1962.

faamde artikel 'Histoire et sciences sociales. La longuedurée' 10 uit
1958 verder geen opzienbarende beschouwingen heeft opgeleverd.
Daarbij zie ik de debatten rond het werk van de groep van Marczewski c.s. niet over het hoofd. Onze Franse collega's doen op vele
raakvlakken van geschiedenis en sociale wetenschap prachtig werk,
maar zij streven zeker geen totale integratie van de sociale wetenschappen indegeschiedenis na.
Naar mijn mening begaat de discussie tussen geschiedenis en sociale wetenschap in de Verenigde Staten en veel principiëlere weg
en heeft dit gedurende de laatste 25jaar zijn weerslag gevonden in
eenreeksvan publikaties.Het isniet de bedoeling daarvan hier een
overzicht te geven, maar een opsomming van de belangrijkste evenementen maakt deze ontwikkeling wel duidelijk. Het Committee
on Historiography van de Social Science Research Council is voor
twee belangrijke publikaties verantwoordelijk: Thesocial sciences in
historical study(1954) en Generalisation inthewriting ofhistory (1963).
In laatstgenoemdjaar verscheen ook de bundel met de bijna gelijkluidende titel Generalizationsinhistoricalwriting. In hetvolgendejaar,
1964, verschenen tweebelangrijke bundelsmet zeer veel bijdragen,
die hetzij methodologische beschouwingen over of case-studies van
sociaal-wetenschappelijke historische studies brachten. Het waren
American history andthe social sciences met de veelzeggende inleiding
van Saveth 'The conceptualization of American history en de bundel
'Sociologyandhistory. Theory and research'. Met hun case-studies nemen
zij de draad op van het in 1957 gepubliceerde Commonfrontiers of
thesocialsciences, waarin eendeelHistory and socialresearch. In 1967
publiceerde Mark Krug reeds een boek over dit thema ten behoeve
van het geschiedenisonderwijs op de high school, History and the
social sciences, waarin hij in navolging van Saveth sterk de nadruk
legde op het interdisciplinaire karakter van sociaalwetenschappelijke begrippen. 'History as tought on the high school level, ifit is
to become the coreofthe socialstudiescurriculum, must be ready...
to become hospitable toselected concepts and materials ofthe social
sciences. ...Social science concepts... make it possible for the historian to look at the past from different and potentially rewarding
angles'. Weer eenjaar later, in 1968,verscheen Sociology andhistory:
methods, ook een bundel met theoretische en methodische studies, in
1971gevolgd door History asasocialscience van Landes and Tilly 11 ,
hetjongsterapport vanhet Committeeon Historiography.
10
F. BRAUDEL, Histoire et sciences sociales. La longue durée, Annales E.S.C.,
13(1958) blz.725-753.
11
The Socialsciences in historical study. Research Council, New York 1954.
Generalization in the writing of history (L. GOTTSCHALK, editor), Chicago 1963.

In de toenadering tussen geschiedwetenschap en sociale wetenschap in de V.S. speelde in dejaren vijftig het door Arthur Cole
gestichte Research Center in Entrepreneurial History met zijn tijdschrift Explorations in Entrepreneurial History, en boeken als Change
and the entrepreneur (1949), Meninbusinessvan Miller (1952) enRailroad leaders van Thomas Cochran (1953) een belangrijke rol. Geïnspireerd door Schumpeter's ideeën over de figuur van de ondernemer, kon de entrepreneurial history niet anders dan interdisciplinair van geest zijn. Of, zoals Arthur Cole het formuleerde, zou zij
niet alleen zwaar leunen op economie en economische geschiedenis,
maar ook adviezen, gegevens en 'conceptual apparatus' moeten
ontlenen aan de sociale en politieke geschiedenis, de sociologie, de
toegepaste anthropologie, de sociale psychologie, politicologie,
rechtswetenschap en businessadministration 12 . In depraktijk bleek
men meer van sociologische dan van economische begrippen en
theorieën gebruik te maken. Maar dat veranderde volkomen toen
in dejaren zestig de New Economie History opkwam, die een zeer
vergaande integratie van economische theorie, statistiek en geschiedwetenschap baarde. De feitelijke onderzoekingen en methodologische beschouwingen verschenen in artikelvorm in veleeconomische en historische tijdschriften. Een speciale vermelding verdienen echter wel de Explorations in Entrepreneurial History,second
series, sinds kort omgezet in de Explorations inEconomie History. Een
aantal belangrijke methodologische opstellen werd gebundeld in
The neweconomie history: recent papers onmethodology (1970). Van de
vele boeken noem ik maar niet meer dan de bekende Railroads and
economiegrowth,Theeconomics ofslavery en Thereïnterpretation ofamerican economie history13. De artikelen in Amerikaanse historische tijdschriften veranderden niet alleen diepgaand van thematiek en kaGeneralizations in historical writing (A. V . RIASANOVSKY a n d B. RIZNIK, editors),
Philadelphia 1963. American history and the social sciences (E. N . SAVETH, editor),
Glencoe 1964. Sociology and history. Theory and research ( W . J . CAHNMAN a n d A.
BOSKOFF, editors), Glencoe 1964. Common frontiers of the social sciences ( M . K O M A ROVSKY, editor), Glencoe 1957. M . M . K r u g , History and the social sciences, W a l t h a m 1967. Sociology and history: methods (S. M . LIPSET a n d R . HOFSTADTER,
editors), N e w York 1968. History as social science (D. S. LANDES a n d C. T I L L Y ,
editors), Englewood Cliffs 1971.
12
Change and the entrepreneur. Postulates and patterns for entrepreneurial history
(A. H . C O L E , editor), C a m b r i d g e Mass 1949, biz. V I - V I I .
13
The new economic history. Recent papers on methodology (R. L. ANDREANO,
editor), N e w York 1970. R. W . FOGEL, Railroads and american economic growth.
Essays in econometric history, Baltimore 1964. A . H . CONRAD a n d J . R . M E Y E R , The
economics of slavery and otherstudies in econometrichistory, Chicago 1964. The reinterpretation of american economichistory, (R. W . FOGEL a n d S. L. ENGERMAN, editors),
N e w York 1971.
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rakter, maar het interdisciplinaire kwam zelfs tot uiting in de oprichting van tijdschriften die dit streven in hun naam droegen zoals
Comparative Studies in Society andHistory(sinds 1958) en The Journal
ofInterdisciplinaryHistory (sinds 1971).
Een apart aspect van de versociaalwetenschappelijking van de
geschiedwetenschap vormt het gebruik van kwantitatieve gegevens
en technieken. Ook daarover zijn - ten delein de hiervoor genoemde studies - in het afgelopen decennium in Amerika vele artikelen
gepubliceerd. De laatste jaren groeit dit uit tot hele boekwerken.
Ik noem Quantitative history van Rowney en Graham (1969), Quantificationin American historyvan Swieringa (1970), Quantification in
history van Aydelotte (1971), Thehistorian and the computervan Shorter (1971) en Historian's guide to statistics van Dollar en Jewson
(1971) 14 .
De opsomming moge dor zijn, zij laat wel zien, dat vooral de
laatste tienjaar er in deVerenigde Staten veelwerk wordt gemaakt
van het versociaalwetenschappelijken van de geschiedwetenschap
en dat dit tot belangrijke resultaten heeft geleid. Het streven naar
'conceptualization of history' speelt daarin duidelijk uitgesproken
ofstilzwijgend steedseen belangrijke rol.Het lijkt mij daarom raadzaam nu toch echt eerst eenseenpogingteondernemen de betekenis
en de rol van het 'concept' in de engelstalige sociologie te achterhalen. Hier volgen eenaantal uitspraken.
'Concepts are in ourestimationthemostimportant ofallsociological research tools' schrijven Nye en Berardo 15 . En Fans vergelijkt
hun functie voor de socioloog met die van de teleskoop en spectroscoop voor de astronoom 16 . Hertzler schrijft: 'The concept is, in
effect an ordered "mental image", an "imaginative synthesis", or a
"convenient capsule ofthought" ', welke gestalte geeft aan wat anders een chaotische ervaring zou zijn 17 . 'Concepts provide a means
of ordening the vast diversity of empirical phenomena, (concepts)
are essential in the process ofgeneralizing' merken de Theodorsons

14
Quantitative history. Selected readings in thequantitative analysis of historical data
(D. K. ROWNEY and J. Q. GRAHAM, editors), Homewood 1969. Quantification in
american history(R. P. SWIERINGA, editor), New York 1970. W. O. AYDELOTTE,
Quantification in history,Reading Mass. 1971. E. SHORTER, The historianandthe
computer. A practical guide, Englewood Cliffs 1971. C. M. DOLLAR and R . J . N.
JEWSEN, Historian's guide to statistics. Quantitativeanalysis and historical research,
NewYork 1971.
15
Emerging conceptualframework infamily analysis (F.I. NYE and F. BERARDO,
editors),NewYork 1966,biz.4.
16
Handbook of modern sociology (R. E. L. FARIS, editor), Chicago 1964, biz. 22.
17
J. O. HERTZLER, A Sociologyoflanguage, NewYork 1965,biz.27.

op 1 8 . Het Dictionary of the social sciences zegt, dat 'concepts' voorde
sociale wetenschappen zowel de meest algemene instrumenten voor
onderzoek vormen als ook objekten van speciale onderzoekingen
zijn, vooral in vergelijkende studies19. 'The choiceanddefinition of
concepts is crucial for the progress of sociology as a science' lees ik
weer in een ander sociologisch woordenboek20. Daarmee komt de
functie van het begrippenapparaat aan de orde. 'Een "concept" is
een denkeenheid, kleiner dan een uitspraak, een stelling of theorie,
maar eendiedaarvan eennoodzakelijk onderdeelvormt. (...) Voor
zoverbepaaldetheorieën bepaaldebegrippenvereisen,envoorzover
men kan zeggen dat begrippen theorieënomvatten, bestaat er geen
scherpe scheidingslijn tussen de keuzevantheorieën en van begrippen'. Bij theorieën denkt men aan 'juist of onjuist', bij begrippen
meer aan 'bruikbaar of onbruikbaar'. Aldus de Dictionary of the
social sciences21. Een ander merkt op: 'A concept in sociology is
generally regarded as being at a lower level of abstraction than a
theory, but aneccessarypart ofany theory, sincetheoriesare formed
from the concepts employed (...). In sociology the prime interest is
in the usefulness of concepts for the formation of theories 22 . In
zijn artikel The basic concepts of sociology schrijft Timasheff hierover: 'Een wetenschap is volwassen, indien zij een soliede basis
heeft voor theorie-vorming. Die solide basis iseen instrumentarium
van algemeen aanvaarde en goed gedefinieerde begrippen, waarin
detheorieënkunnenwordenuitgedrukt' 23 . Volgens de Theodorsons
zijn 'wetenschappelijke begrippen denkvormen, die een bepaald
standpunt weerspiegelen door op bepaalde aspekten van verschijnselen de aandacht te richten en andere teignoreren'.Daarom heeft
het gebruik van een begrip belangrijke gevolgen voor de waarneming van dewerkelijkheid. 'Scientific conceptsform a part ofscientific theory' 24 . Wetenschappelijke begrippen, hun definities, de
theorieën en modellen hangen dus zeer nauw samen. De 'concepts'
vormen a.h.w. de basiselementen, waarmee het theoretische bouwwerk wordt opgetrokken. Het zijn abstracties van de werkelijkheid,
maar staan nietlosdaarvan.
18
G. A. THEODORSON and A. G. THEODORSON, A modern dictionary ofsociology,
London 1969,biz.68.
19
A dictionaryof the social sciences (J. GOULD and W. L. KOLB, editors),
NewYork 1964,biz. 120.
20
A dictionaryof sociology(G. DUNCAN MITCHELL, editor), London 1968,
biz.37.
21
A.m., biz. 120-121.
22
Adictionaryofsociology (MITCHELL), biz.37.
23
N. S. TIMASHEFF, The basic concepts of sociology, The American Journalof
Sociology, 58 (1952) biz. 176.
24
A.w., biz.68-69.
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Discussies over definities van de begrippen zijn dan ook talrijk.
Zij zijn essentieel voor de ontwikkeling van de sociale wetenschappen. De sociologie kent een type literatuur die men alsde ontwikkelingsgeschiedenis van begrippen zou kunnen aanduiden. Catton
zegt daarvan, dat het doel is om uit zijn ontwikkeling na te gaan
wat nu de inhoud van het begrip is en in welke richting het zich
ontwikkelt. Het begrip is dus in beweging, het is (nog?) geen vaststaande grootheid. Wat mij als historicus daarbij opvalt is de gedachte dat een begrip naar een steeds zuiverder, scherper omlijnde
betekenis zou evolueren. Catton wijst voor een vergelijking naar de
drie boeken van MaxJammer over de ontwikkeling van de begrippen ruimte, kracht en massa in de physica. Zo ging het begrip
'kracht' van zijn animistische betekenisviaGalileo,Kepler,Newton,
Leibnitz, Kant, Mach en Herz naar zijn hedendaagse vrijwel zuiver
wiskundige uitdrukkingsvorm25. Het opvallende is, dat in de geschiedwetenschap de ontwikkeling dikwijls in tegengestelde richting
gaat. De begrippen worden vager totdat zij tenslotte bijna zijn opgelost. Huizinga noemde dat inflatie der termen en heeft dat zelf
aan de ontwikkeling van het begrip Renaissance gedemonstreerd26.
Maar met typisch historische begrippen alsfeodalisme, democratie,
kapitalisme, industriële revolutie, imperialisme e.d. staat het niet
beter. De vraag rijst of hier van toeval sprake is. Hoe dat zij, het
maakt het wel begrijpelijk dat een historicus met een zekere afgunst
naar de socialewetenschappen kan kijken, waar dit probleem blijkbaar wel wordt opgelost. Het ligt daarom voor de hand, dat hij er
zich op bezint hoe hij van dit apparaat vanbegrippen entheorieën
gebruik kan maken. Om onnodige teleurstellingen, die de versociaalwetenschappelijking zouden kunnen frustreren, te voorkomen,
moet de al te inhalige historicus zich toch nog even inhouden. Naar
wij hoorden kan een begrip immers (nog?) in beweging zijn. De
vraag isin hoeverre die beweging een ontwikkeling naar een definitief stadium is dan wél permanent is, zelf een stuk geschiedenis is.
Hoeligt derelatietussenhetbegripende werkelijkheid?
De zojuist reeds geciteerde Catton wil ons doen geloven dat de
ontwikkeling in de richting gaat van een apparaat van boven de
werkelijkheid staande, vaste begrippen. 'Concepts have begun to
25

W . R . C A T T O N i n : R . E. L. F A R I S ( e d . ) , Handbook, biz. 935. M . J A M M E R ,

Concepts of force, C a m b r i d g e Mass., 1957. Eenzelfde natuurwetenschappelijke
methodologische benadering van sociaalwetenschappelijke theorievorming
vindt m e n in het belangrijke artikel van D . W I L L E R a n d M . WEBSTER, T h e o retical concepts a n d observables, American Sociological Review 35 (1970) 7 4 8 757.
26
J . HUIZINGA, H e t probleem der renaissance, Verzamelde werken I V , blz.
231-275.
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stabilize, and with a recognition that clarityisacresciverather than
an enacted accomplishment, stillfurther clarification willbeachieved'. Zijn opmerking 'sociological concepts are not yet wholly (curs.
Catton) value-free'27, wil zeggen, dat zij zijns inziens toch al wel
bijna waarde-vrij zijn, reeds betrekkelijk objectief buiten de onderzoeker bestaan. Maar er vallen ook andere geluiden te beluisteren,
dieveel meer aansluiten bij dereedsvermeldegedachtenvan Mannheim en Mitscherlich. Ook van de Theodorsons hoorden wij al de
opmerking, dat wetenschappelijke begrippen denkvormen zijn, die
het standpunt van de gebruiker weerspiegelen en die selectief bepaalde verschijnselen belichten om andere teveronachtzamen. VolgensdeDictionaryofsociologyzijnbegrippenjuistnietonveranderlijk en
is het herformuleren van begrippen een voortdurende opdracht
voor de socioloog. 'The range of disagreement on basic concepts in
sociology is still very wide' 28 . Blumer heeft een onderscheid ingevoerd tussen 'definitive' en 'sensitizing concepts'. De laatsten geven
de gebruiker niet meer dan een algemeen idee van referentie, een
beperkthouvastbijde benadering van de werkelijkheid. Niet alleen
begrippen als cultuur, instelling, sociale structuur, zede en persoonlijkheid zouden daartoe behoren, maar hij is ervan overtuigd
dat alle sociologische begrippen 'are fundamentally senzitizing instruments' 29 . Saveth wijst erop, dat het lukte in de politicologische
literatuur over internationale verhoudingen niet minder dan zeventienverschillende betekenissen van het begripmacht op te sporen 30 .
Een historicus, die over propaganda isde 16eeeuw wilde schrijven,
vond vijfsociologische definities dievoor zijn onderzoek echter geen
van allenvoldeden 31 .
Hetsociologische begrippenapparaat isdus een veel minder voor
onmiddellijk gebruik kant en klaar werktuig dan wij graag zouden
willen geloven. De sociale wetenschapper is een belangrijk aantal
van zijn begrippen voortdurend aan het herijken. Dat hangt natuurlijk in de eerste plaats samen met de vooruitgang van zijn wetenschap. In zoverre kan men staande houden, dat het begrippenapparaat wordt geperfectioneerd en dat het zich daardoor stabiliseert. Maar omdat er samenhang istussen deinhoud van het begrip
27

28

W. R. CATTON, a.w. (n. 25), blz. 947.

Adictionaryofsociology (MITCHELL), blz.37.
29
H. BLUMER, What is wrong with social theory?, American sociological review,
19(1954) blz. 3-10.
30
E. N. SAVETH, The conceptualization of american history, in:American
historyand the socialsciences (E. N. SAVETH), blz. 15.
31
A. IMHOF, Ueber die Möglichkeiten internationaler Meinungsbeeinflussung
um die Mitte des 16.Jahrhunderts am Beispiel des grossen Bauernaufruhrs in
Südschweden 1542/43, Vierteljahrschriftfür Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1972,
blz. 153-181.
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en deformulering van detheorie, zalhet laatste van invloed zijn op
het eerste. Abstraheren van de werkelijkheid betekent vaak een
keuze doen, het innemen van eenstandpunt, het ontstaan van een
subjectief moment. Of, zoals de politicoloog Lipset het uitdrukt, is
dewijze waarop men naar degegevenskijkt in sterke mate afhankelijk van de vragen, die gesteld, en van de theorieën en klassificaties,
die gebruikt worden. Onderzoeksresultaten zijn dikwijls alleen al
niet met elkaar in overeenstemming door de inhoudelijk uiteenlopende begrippen, die de verschillende onderzoekers hebben gebruiktinverband metdedoorhenontwikkelde theorieën 32 .
Voor het bezitten van operationaliteit vond ik, dat een sociaalwetenschappelijk begripaan drie eisenmoet voldoen :
- precisieinde formulering;
- bruikbaarheid voor de vorming van theorieën, die verklarende
krachthebbenvoorhetgesteldeprobleem;
- grond indeempirische werkelijkheid33.
Vooral dit laatste - het verankerd zijn in de werkelijkheid - kan
voor de historicus belangrijke consequenties hebben. Dit geldt dan
niet alleen voor de begrippen. Ook de ermee samenhangende theorieën moeten 'verklarende kracht hebben voor het gestelde probleem' en derhalve met de werkelijkheid verbonden zijn. In dit
verband is een opmerking van de econoom Davis niet mis te verstaan. 'Theory can be uselful in understanding history; it does not,
however, follow that all theory isuseful. A particular theory... can
aid the understanding of the past only if it has some relevance to
the conditions it is attempting to explain' 34 . Wanneer het nu waar
is, dat de sociale wetenschapper zijn begrippen en zijn theorieën
om hen relevant te doen zijn in relatie moet houden met de door
hem bestudeerde werkelijkheid, d.w.z. dehedendaagse samenleving
en met het oog daarop zijn begrippen moet bijstellen en zijn theorieën daarop moet afstemmen, dan zal de sociaalwetenschappelijke
historicus dat ook moeten doen, wanneer hij zijn werkelijkheden,
d.w.z. de historische samenlevingen, bestudeert. Ook hij zal dus
bestaande begrippen moeten herijken en zelf nieuwe moeten smeden, indien hij wil ontkomen aan de 'conceptual gap', een variant
32
Sociology andhistory: methods (LIPSET - HOFSTADTER), blz. 50. Een duidelijk
voorbeeld van uiteenlopende resultaten bij het gebruik van weliswaar gelijke
begrippen maar verschillende modellen geeft Davis aan de hand van de onderzoekingen van Fogel, Fischlow en Lebergott naar de betekenis van de 'social
savings' van de spoorwegaanleg in de V.S. (L. E. DAVIS, And it will never be
literature, in: The New economic history, recent paperson methodology (R. L. AN-

DREANO),blz.69-70.
33

Adictionaryofsociology (MITCHELL), blz.37.

34

L. E. DAVE, a.w. (n. 32),blz. 79.
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van wat Robert Merton de 'conceptual lag'heeft genoemd 35 . De
daarbij behorende theorieën zou hij voor zijn object moeten omwerken ofontwerpen. Hetis duidelijk, dat de historicus hier voor
een onmetelijke taak staat. Zijn studieterrein is nagenoeg onbegrensd, demaatschappijvormen daarin zijn talrijk. Het telkens weer
ontwerpen of aanpassen van het theoretische gereedschap iseen
bovenmenselijk tenoemen opdracht. Naast andere oorzaken, zoals
de narratieve traditie, het data-tekort e.d., is deze onmetelijkheid
beslist eenvande redenen, waarom de geschiedwetenschap inde
ontwikkeling vantheoretische apparatuur bijdeandere sociale wetenschappen isachter gebleven. Historici zijn niet altijd gemiddeld
minder begaafd geweest danbeoefenaren van andere sociale wetenschappen. Erbestaan buiten hen zelfliggende redenen voor het verschilin verwetenschappelijking.
Toch haast ikmijweer het nodige vande door mij opgeroepen
dramatiek terug tenemen. Niet alles verandert.En zeker verandert
niet alles in hetzelfde tempo. De historicus kaninmeerdere tijdschalen denken. Dathoudtin, datnietalle sociaalwetenschappelijke
begrippen entheorieën eengelijke mate van(on)bruikbaarheid bezitten. Sommige zullen zich zonder enige moeite laten gebruiken;
andere zijn voor een iets verder terug liggend verleden volstrekt
onbruikbaar. Tussen deze uitersten kaneenhele scalavan begripsklassifikaties bestaan metuiteenlopende graden van toepasbaarheid
alnaar gelang hetonderwerp, het tijdvak enderuimtelijke situering
van hetobjekt. Helaas heeft dewetenschapsfilosofie noch desociale
wetenschap veel werk vanbegripsklassifikatie gemaakt, zomin als
van devragen naar hetwezen vanhetwetenschappelijk begrip en
naar de precisie verhouding tussen begrip, generalisatie en theorie 36 . Ikkwam tegen deindelingen:starr-beweglich; definitive-sensitizing; klassificerend-vergelijking-kwantitatief; klassificerend-verklarend-methodologisch; beschrijvend-verklarend; enkelvoudig-samengesteld; observable-theoretical construct; categoriserend-theoretisch; concreta-illata-abstracta-theoretische constructa. Maar
het was meestal terloops, het bleef doorgaans onuitgewerkt en
vaag 37 .
35
R O B E R T K . M E R T O N , Social theoryandsocial structure, revised edition, Glencoe 1957, biz. 92.
36

E . N . SAVETH, T h e conceptualization, in a.w., biz. 17-18. T A L C O T T

PARSONS, The structure of social action, N e w York 1937,biz. 39.A. BRECHT, Political theory, Princeton 1959, biz. 59. M . B. K I N G , Some comments on concepts,
Socialforces, 34 (okt.1955)biz. 1-4. Generalization in the writing of history (L. G O T T SCHALK), biz. V I - V I I . R . K . M E R T O N , Social theoryand socialstructure, biz. 85-117.
37
E e n uitzondering moet worden gemaakt voor h e t voortreffelijke boek v a n
R . W . BOESJES-HOMMES, De geldige operationalisering van begrippen. Een voorstel,
Meppel1970.
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Het lijkt mij in ieder geval nietjuist te menen, dat alle sociaalwetenschappelijke begrippen 'beweglich' of 'sensitizing' van karakter zouden zijn. Vooral in de demografie, maar ookin de economie,
worden veel voor altijd vaststaande begrippen gehanteerd. Leeftijdsopbouw, sex-ratio, geboorte-overschot, sterftecijfer, huwelijksleeftijd, sterftekans, netto-vervangingsfaktor e.d. zijn eens en voor
altijd vast te stellen begrippen, waarmee de historicus de afgelopen
decennia in toenemende mate werd geconfronteerd. Zij laten zich
bij de bestudering van iedere kuituur op ieder tijdstip gebruiken.
Zij danken dit aan het biologische aspekt, dat voor alle mensen
geldt en dat zich kwantitatief laat bepalen. Ook de economie kent
vele vaststaande begrippen, maar zij zijn niet altijd relevant. Wat
moet men met de onderling samenhangende begrippen vrije concurrentie, conjunctuur en werkgelegenheid bij een studie van het
Sowjet-Russische economische systeem? En het heeft al zeer weinig
zin moderne conjunctuurtheorieën tegebruiken voor eenstudie van
verder terugliggende perioden, waarin het optreden van een conjuncturele golfbeweging in het geheel niet is aangetoond. Hier
stelt zich het probleem van het tijd- en situatiegebonden zijn, van
het anachronisme in begrippen en theorieën. Pretenties van waardevrijheid en tijdloosheid zijn ook voor de economische theorie
onwerkelijk. Het streven rationeel-verantwoorde oplossingen tevinden voor vraagstukken met betrekking tot de allocatie van produktiemiddelen bevat altijd een waardering van het maatschappelijk
gebeuren 38 .
Dit vraagstuk van de historische toepasbaarheid van begrippen
ontleend aan dehedendaagse socialewetenschappen wordt evenmin
tot eenoplossinggebracht door diebegrippen in tedelen in kwalitatief-kwantitatief, daarbij veronderstellend datdezeindelinglangsde
scheidslijn 'niét en wél historisch toepasbaar' zal verlopen. Dit
hangt onder meer samen met het feit dat kwalitatieve begrippen
zich nogal eens kwantitatief laten uitdrukken. Zo zou men kunnen
verdedigen dat er historische begrippen bestaan, die traditioneel
als kwalitatief ervaren worden, maar waarvan het zich laat indenken dat zij in een kwantitatieve definitie om te zetten zijn. De
tritsen van begrippen absolutisme-autocratie-despotisme en horigheid-lijfeigenschap-slavernij kunnen alskwantitatief oplopende vormen van persoonlijke onvrijheid en juridische willekeur voor het
individu t.o.v. de staat en eenpersoonlijk heerworden gedefinieerd.
Het isevenwel zeer de vraag ofzij, aldus vastgelegd en ongetwijfeld
exacter gemaakt, voor de historicus ook operationeler zouden zijn.
Het streven begrippen in exacte, liefst mathematische vormen
38

C.J. RIJNVOS, Waardering voor het economisch denken, Leiden 1972, passim.
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uit te drukken, respectievelijk te kwantificeren is in het algemeen
eigenaan demoderne wetenschap.Hiervoor haaldeikalsvoorbeeld
uit de natuurwetenschap de ontwikkeling van het begrip 'kracht'
aan 39 . Maar ook in de sociale wetenschap worden begrippen regelmatig in kwantitatieve vorm gedefinieerd. Voor de historicus behoeft dit geen oplossing in te houden voor de moeilijkheden, waarmee hij te maken kan krijgen bij de toepassing van zo'n begrip.Als
voorbeeld neem ik het begrip 'economische groei' dat ik in een ander verband ook al eens heb besproken40. Op zichzelf is dit een
heelruim begrip, dat zeker ookkwalitatieve aspectenheeft inzoverre het ook een stuk welzijn omvat. Het begrip heeft echter voor de
economische wetenschap operationele waarde gekregen, door het
kwantitatief te definiëren als de 'toename van het reële nationale
inkomen per hoofd van de bevolking'. In deze vorm neemt het begrip 'economische groei' eensleutelpositie in de economische wetenschap in sinds de tweede wereldoorlog41. De groeitheorie biedt een
uitgebreid reservoir van analytische technieken, diede economische
historicus bij zijn studie van het verleden moet proberen uit te
buiten.
Maar na de beginselverklaring komen de moeilijkheden. Die zijn
allereerst van praktische aard. De historicus zou voor het invullen
en toetsen van de theoretische modellen de beschikking moeten
hebben over (somsuitvoerige) betrouwbare kwantitatieve gegevens.
In feite bestaat zo'n situatie nergens vóór een bepaald moment in
de 19eeeuw en in de meeste gevallen komt dit moment niet eerder
dan in de 20e eeuw. Voor het overgrote deel van onsverleden kunnen de groeitheorieën dus niet met de concrete werkelijkheid worden bekleed. Men zou dit willen weten, men zou dât willen weten,
maar de gegevens zijn niet beschikbaar. De theorie kan dan echter
wel dienen om gericht gegevens te gaanzoeken.Ook al zal men bij
lange na niet alle gewenste data uit het bronnenmateriaal kunnen
produceren, dan kan men toch met behulp van de theorie selectiever tewerkgaan bij de keuzevan wat men wel en niet zal proberen
te verzamelen. Bij de aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid
gegevens zou men dan geleid door de theorie hypothetischerwijze
meer inzicht in het economisch-historisch proces kunnen krijgen.
39
Zie noot 25. Dezelfde a u t e u r heeft ook d e ontwikkeling beschreven v a n d e
begrippen ' r u i m t e ' en 'massa' ( M . JAMMER, Conceptsof space, C a m b r i d g e (Mass.)
1954en Conceptsof mass, C a m b r i d g e (Mass.) 1961).
40
A. M . VAN DER W O U D E , Het Noorderkwartier, A.A.G. Bijdragen 16 (1972)
blz. 605-609.
41
E e n heldere bespreking van het begrip 'economische groei' is te vinden in
d e International Encyclopedia of the Social Sciences, D . L. SILLS Editor, I V , 2. pi.,
1968, blz. 395-429.
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Maar dan komen moeilijkheden van meer fundamentele aard.
Waar de definitie spreekt over nationaal inkomen moet men eerst
uitmaken wat men in de economische geschiedwetenschap onder
een natie wenst te verstaan. Men zal dan onvermijdelijk terecht
komen bij het begrip 'volkshuishouding'. Wat is een volkshuishouding? Wanneer kan men zeggen, dat die tot stand isgekomen? Was
de Griekse polis een volkshuishouding? Het Romeinse Keizerrijk?
Ik geloofvan niet. Het rijk van de Karolingers? Lijkt mij helemaal
van niet. Een Italiaansestadsstaat?DeBourgondische Nederlanden?
Het Engeland van Elizabeth? De Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën? De Oostenrijkse Nederlanden? Rusland onder Peter de
Grote? De gezamenlijke leden van de Zollverein? Daarop zou men
toch eerst een antwoord moeten hebben. Misschien is er voor de
historicus een oplossing te vinden door het woord nationaal te vervangen door regionaal ofstedelijk ofwellicht door het geheelweg te
laten. Maar onmiddellijk rijst dan de vraag of de groeitheorie nog
in zijn geheel toepasbaar blijft of slechts ten dele of in het geheel
niet.
Alshet al lukt deze komplikaties te overwinnen, duiken er echter
nog weer andere problemen op. De economisten gaan ervan uit,
dat de zich conjunctureel manifesterende economische groei plaats
vindt in een op lange termijn oplopende lijn. F.J. deJong drukt dit
in zijn handboek alsvolgtuit: 'Het eigenaardige is nu, dat het plafond en de vloer van het economische proces niet horizontaalplegen
te liggen, doch schuin omhoog lopen. Hun helling geeft de zgn. trendmatige groei van de volkshuishouding aan', en hij zegt verder nog
hierover: 'De langegolfen, derhalve ookdeconjunctuurgolfschroeven, in
totaal genomen,langzaam omhoog;men drukt dit uit doortezeggen, datde
conjunctuurgolfeenvoortdurend stijgendeseculaire trend vertoont' (curs. de

Jong). En weer op een andere plaats: 'een zeer langzame voortdurende stijging van het levenspeil in wat men wel eens de beschaafde
wereld noemt. Deze langzame stijging heet de seculaire trend' (curs.
deJong) 4 2 . De historici zijn er echter zo langzamerhand wel van
overtuigd, dat de seculaire trend afwisselend fasen van expansie en
contractie (c.q.stagnatie) tezien geeft. Zowel in de bevolkingsaantallen, deprijsniveau's alsdetotalefysieke produktie zijn er tekenen
van een zeer lang gerekte schommelbeweging waar te nemen. Het
is waar, dat wij de laatste twee eeuwen in een fase met een ongehoorde en met niets uit het verleden te vergelijken expansie geleefd
hebben. In dieperiode isde economische wetenschap tot ontwikkeling gekomen, inclusief de groeitheorieën. Het is dus begrijpelijk,
42
F.J. DE JONG, De werkingvan eenvolkshuishouding, Leiden 1955-19572, I,
blz. 164en II, blz.53en59.
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dat economisten stilzwijgend seculaire expansie als fundament voor
hun groeitheorieën gebruiken. Niets kan echter waar maken dat
seculaire groei ook in de toekomst altijd zal aanhouden. Als wij de
vele sombere berichten uit de kring van de Club van Rome en nu
weer die over een struktureel voedseltekort op lange termijn horen,
mogen wij eerder geloven een totale ondergang tegemoet te gaan.
Maar ook zonder het zo somber te zien en zonder van Forrester's
rekenmodellen gebruiktemaken,kanmenweltothetinzichtkomen,
dat de groei op strukturele gronden sterk zal moeten afnemen en
dat opnieuw het beeld van de asymptotische s-vormige curve zal
ontstaan.
In het verleden heeft de economische expansie in ieder geval niet
altijd bestaan, en de vraag rijst wat in die situatie te beginnen valt
met het begrip economische groei, gedefinieerd als de toename van
het reeële inkomen per hoofd van de bevolking, en met het gehele
daarbij behorende theoretische apparaat. De seculaire fase van
contractie, diein West en midden Europa tegen het midden van de
veertiende eeuw inzet, wordt gekenmerkt door een sterke daling
van de bevolking, een dalend prijspeil en vermindering van de fysieke produktie (Wüstungen, e.d.). Toch lijkt dit eerder met een
verbetering dan een verslechtering van de algemene levensstandaard te zijn samengegaan. Zou men nu van economische groei
moeten spreken? Volgens de definitie wel en Cipolla is in zijn discussiemet Lopez en Miskiminover delaat-middeleeuwse contractie
dan ook in deze val gelopen door het bestaan ervan o.a. op deze
grond tewillen ontkennen 43 . Het blijkt dat in eendergelijke situatie
het begrip 'reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking'
veel van zijn operationele waarde verliest. Men realiseert zich dat
nog scherper, wanneer men bedenkt dat zo'n getal een gemiddelde
isdat niets zegt over de inkomstenverdeling en over verschuivingen
daarin. Het begrip in deze definitie blijkt typisch gesmeed voor het
meten en sturen aan economische processen in moderne situaties.
Het impliceert het bestaan van seculaire expansie en van niet al te
grote polariteit in de inkomensstruktuur, m.a.w. van onze geavanceerde economische en sociale verhoudingen. Heel anders ligt de
situatie wanneer een gelijkblijvend of toenemend reëel nationaal
inkomen per hoofd van de bevolking zou samengaan met een grote
inkomensvermeerdering van een relatief kleine groep en verpaupering van andere, veel grotere groepen. Weer anders is de situatie,
waarin bij een gelijkblijvend reëel nationaal inkomen het bevol43
C. M. CIPOLLA, Economie depression of the Renaissance? The economie
historyreview, secondseries,XVI (1963-1964) blz.519-524.
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kingsgetal daalt ofwanneer op lange termijn zowel het aantal personen als het reëele nationale inkomen in gelijk of ongelijk tempo
gaan dalen. Dit laatste kan zowel een dalend, gelijkblijvend als
zelfs stijgend reëel nationaal inkomen per hoofd van de bevolking
betekenen. Men zal echter toch in geen enkelvan dezegevallen van
economische groei of zelfs stagnatie kunnen spreken. Een van de
meest historische onder de economisten, Simon Kuznetz, heeft
dit ingezien en beperkt het standaardbegrip door uitdrukkelijk te
spreken over 'moderne economischegroei' 44 .Dit is verstandig, maar
biedt de historicus geen soulaas. Hij zal het begrip moeten herijken
en geschikt maken voor gebruik in de concrete historische situatie.
Ik ben op het begrip 'economische groei' zo uitvoerig ingegaan
omdat het zo'n centrale plaats heeft in een hedendaagse sociale
wetenschap en het mij een duidelijk voorbeeld lijkt van de moeilijkheden, die overwonnen moeten worden bij het toepassen van
eennietonbelangrijk aantal begrippen uit desociale wetenschappen
op historische situaties. Het is een voorbeeld uit meerdere, die te
geven zijn. Hiervóór noemde ik de historicus die geen toepasselijke
definitie van het begrip propaganda voor zijn case-studie over de
16e eeuw aan de sociologie kon ontlenen 45 . De psychiater van den
Berg is van mening dat het niet toevallig is dat het bestaan van
neurosen niet vóór Freud isaangetoond. Volgens hen zijn neurosen
typische sociaal-psychologische produkten van een samenleving die
in de loop van de 19e eeuw in bepaalde delen van de wereld ontstaat. Men zou dan ook beter van sociozen dan van neurozen kunnen spreken, vindt hij 46 . Als dit waar is- en waarom zou de menselijke psyche niet aan sociaal-historische veranderingen onderhevig
zijn? - kan de historicus een heel stuk dieptepsychologie niet meer
zonder meer op het verleden los laten. Hieraan verwant zijn de
opvattingen van Van Ussel over de 'sociogenese van het probleem
der seksuelepropaedeuse tussen de 16een de 18eeeuw'. Hij schrijft
letterlijk:'Deopkomst der burgerij veroorzaakte een nieuwe stratificatie en tevens een andere structurering en functionering der
maatschappij. Aan deze sociologische verandering beantwoorden
psychologische wijzigingen'. Hij schildert dan de verinnerlijking
van de affekten en de privatisering van bepaalde gevoelens. Individueel-psychologisch kan men spreken over verhullen, bedekken, uit
het bewustzijn verdringen; sociaal-psychologisch trad er een verpreutsingsproces op met een gebrekkige persoonlijkheidsvorming.
44

S . KUZNETS, Modem economiegrowth, N e w H a v e n - L o n d o n 1966.
Zie noot 3 1 .
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J . H . VAN DEN BERG, Metabletica. Nijkerk 1957, blz. 125-201. A. BESANÇON,
Histoire et psychanalyse, Annales E.S.C., 19 (1964) blz. 237-249.
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Het seksuelewordt een probleem 47 . Enerzijds zijn toepassingen van
dergelijke (sociaal)-psychologische theorieën en begrippen ophet
historische materiaal demonstraties vande mogelijkheden (ofonmogelijkheden?), dieontstaan, wanneer destudie vanhetverleden
metsociaal-wetenschappelijke inzichtenwordtaangevat. Anderzijds
laten deze voorbeelden juist zien, dat de menselijke psyche geen
onveranderlijk gegeven is.Ditzou betekenendat de psychologische
inzichten over demoderne mens niet zonder meer toepasbaar zijn
inverderterugliggende perioden.
Het sociaalwetenschappelijke begrippenapparaat en daarop gebouwde sociaalwetenschappelijke theorieën zijn voor de historicus
geen pasklaar instrumentarium. Bij gebruik zal men zich telkens
moeten afvragen ofdeze gereedschappen bruikbaar zijn eninhoeverre.Dehistoricuszaldebegrippenentheorieënnogaleensmoeten
aanpassen, herijken. Niet alleen de aard van onze gegevens stelt
grenzen aan onzemogelijkheden. Ookhethistorischeontwikkelingsproces zelf dwingt tot eenvoortdurende evaluatie omeen 'zeitgemässe' behandeling mogelijk te maken. Maar is dat wel zoiets
nieuws? Leerde Lucien Febvreonsniet reedsdat wij met ons begrip
'ongeloof'nietinde 16eeeuwkunnen werken 48 ?
Bijna vijftien jaar geleden schreef ikmetDittrich in een artikel
overdenoodzaaktotversociaalwetenschappelijking van degeschiedwetenschap:'Het historisch weten vormt geen aparte categorievan
het menselijk weten, maar een integraal deel van het weten der
wetenschappen; de geschiedenis kan haar taak alleen in nauwste
samenwerking met andere wetenschappen, in de eerste plaats de
sociale wetenschappen, met succes vervullen. Uitgaande van de
definitie vanP.Kirn: 'Als Quellen bezeichnen wiralle Texte,Gegenstände oder Tatsachen, ausdenen Kenntnis der Vergangenheit
gewonnen werden kann', stellen wij uitdrukkelijk vast, dat onder
het begrip 'Tatsachen' ookalhetweten van andere wetenschappen
valt, voorzover hettot onze kennis vanhetverleden bijdraagt' 49 .
Ik vind ditnogsteeds eengelukkige formulering. Debijzin 'voor
zover hettotonze kennisvan hetverleden bijdraagt' houdt danin,
dat niet alle weten uitdiewetenschappen totonze kennis van het
verleden kanbijdragen, maar weldateen ander deelvan datweten
zonder meer bijhetwinnen vankennis toepasbaar is en weer een
47
J . M . W . v a n USSEL, Geschiedenis van het sexuele probleem, Meppel 1969 2 ,
blz. 8 1 - 8 2 .
48
L . FEBVRE, Le problème de l'incroyance au 16e siècle; la religion de Rabelais,
Paris 1942.
49

Z . R . D I T T R I C H en A . M . VAN D E R W O U D E , D e geschiedenis o p d e twee-

sprong, Mensen Maatschappij, 34(1959) blz. 361-380.
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ander deel daartoe bruikbaar te maken zal zijn. 'Adopt, adapt,
improve' lijkt mij in dit verband voor de historicus een immense,
maar juiste opdracht. Dat de geschiedwetenschap daarbij gevaren
bedreigen, waaronder grote gedeelten van de socialewetenschap de
afgelopen decennia geleden hebben, lijkt mij evident. Een versociaalwetenschappelijking kan en zal vermoedelijk gepaard gaan met
eenvertechniseringvan het ambacht, deneigingzichtebeperkentot
technisch oplosbare deelvraagstukken, een verwaarlozen van grote,
algemeenmaatschappelijke vraagstukken, eninperkingvan de funktie van kritische wetenschap, een zich wenden van macro- maar
micro-verbanden, een stuk vervreemding van geïnteresseerd publiek, eengedeeltelijk opdrogen van een traditioneel culturele funktie. Misschien kan de oplossing het beste worden gevonden in het
achterwegen laten van een keuze, in het naast elkaar laten bestaan
van meerdere vormen van geschiedwetenschap en geschiedschrijving, in het gelijktijdig laten bloeien van meer bloemen. Wie weet
zeker, dat de geschiedwetenschap slechts één doel kent? Indien de
geschiedwetenschap niet alleen een socialewetenschap is, maar een
meerhoofdig wezen, dan kan degene die plastische chirurgie op
haar wiltoepassenzichindevingers snijden.

SUMMARY

The useofsocialscience concepts in analysingtheeconomic andsocialfacts
ofthepast

During the last decade the conceptual thinking of the social
scientists has had a strong attraction on historians. A whole cluster
of- often interrelated - causes is at thebottomofthis development.
The most important ones are the rise of the social sciences and the
relative decline ofhistoryin public esteem, the need tofindinter- or
multidisciplinary solutions for historical problems, the longing to
break with the nearly exclusively narrative historical tradition with
the aim of making history more scientific in its technical as well as
in its theoretical aspects, and the ambition to integrate more thoroughly quantitative methods in the profession. Many historians
now seem to think that the adoption of social science concepts,
techniques and theories forms the most direct way to make history
more scientific and to overcome its identity crisis. This article fully
accepts these attemps to integrate history and the social sciences.
The author wishing to stimulate these developments explored some
of its limitations by interrogating the social scientists about their
own 'conceptofthe concept'.
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From this investigation ofsocial science literature it appears that
only in sociology, and virtually exclusively in American sociology,
is the concept of 'concept' a subject of theoretical discussion. Thus
it isnot fortuitous that the conceptualization ofhistory has been so
much dicussed by American historians during the last fifteen years.
Among theAmerican sociologiststhere isa current that isstrongly impressed by the achievements ofthe sciences and that strives to
transplant scientific thought processes totheir own discipline.They
regard the social science concepts as units of thinking that acquire
definitive contents free from time and place, or that will acquire
such contents in a foreseeable future. In any case they believe that
social science concepts ought to acquire such meanings. But the
majority of the profession denies that position. On the whole the
sociologists perceive that the conceptual apparatus is constantly
moving. They insist not only that the range of disagreement on
basic concepts in many cases is still very wide, but they go on to
declare that the concepts ought to find anchorage in empirical
reality.That istosaytheconcept shouldfollow thesocialreality and
the social scientists must redefine regularly the content of concepts
it they want to avoid a 'conceptual lag' (Merton).Not all aspectsof
social life, however, develop with the same speed, and some are not
in movement at all.
This view of the concept contains an important warning for the
historian. He behaves to simply by thinking that the conceptual
apparatus (and the theories that are connected with them!) forms
an instrumentation ready for application to history. In that case he
runsa great risk offalling into the 'conceptual gap': his conceptual
apparatus is not lagging behind reality, but completely unfit for
historical reality. In the article these difficulties are especially demonstrated on theconcept of'economic growth'.
The article concludes that the historian who wants to integrate
the thought processes ofthe social sciences in historical explanation
and research must always ask himself how far a social science concept is relevant for thehistoricalsituation tobeexplained, orwhether it must be adapted or fully remodelled by the historian himself.
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H E T H U I S H O U D E N IN W E S T E L I J K N O O R D B R A B A N T : S T R U C T U U R EN O N T W I K K E L I N G
1750-1849*
P. M. M. K L E P

Dit onderzoek moet men plaatsenin het kader van een kwantitatieve analyse van de omvang en samenstellingvan het Nederlandse
huishouden in het verleden. Er is reeds onderzoek gedaan op dit
terrein, vooral in het noorden en het centrum van het land:Friesland, het Noorderkwartier, Overijssel en de Veluwe. Het betreft
hoofdzakelijk de zeventiende en achttiende eeuw1. Op grond van
dezestudiesmaggesteld worden, dat zoweldegrootte alsdesamenstelling van het huishouden regionaal nogal verschillend is, zonder
dat hiervoor een bevredigendeverklaring kan worden gegeven, terwijl bovendien de dynamische aspecten nognauwelijks aan de orde
zijn geweest. Indien men gespecificeerde uitspraken wenst te doen
omtrenthethuishoudenin het verleden en bepaalde veranderingen
wil verklaren, is het allereerst noodzakelijk, zoals Van der Woude
benadrukt, een bredere basisvan gegevensteleggendoor ookandere delen van het land nader te onderzoeken. Bovendien zou meer
aandacht besteed moeten worden aan de evolutie van het huishouden 2 .
Wat dit laatste betreft heb ik het geluk gehad rijk Brabants archiefmateriaal te hebben gevonden, waardoor het mogelijk iscomparatief-statische analyses toe te passen op een groep huishoudens
rond 1750, 1775, 1800, 1829 en 1849. In de achttiende eeuw zijn
telkenjare kohieren aangelegd, waarin in principe alle huishoudens
volledig zijn opgenomen. Het feit, dat deze bronnenjaarlijkse mo-

* Deze studie heeft oorspronkelijk gediend alsscriptie voor een bij de Afdeling
Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool verricht bijvak tot het behalen van het doctoraalexamen in de geschiedenis (1972) aan de K.U. van
Nijmegen. Zij is een onderdeel van een groterproject van dieAfdeling, dat ook
studies over de structuur vandehuishoudingin de zestiende tot achttiende eeuw
in Zuidholland omvat. Het ligt in de bedoeling deze gezamenlijk elders uit te
geven. Voor zijn initiatief, begeleiding en develeinspirerende gesprekken ben ik
Dr. A. M. van der Woude veel dank verschuldigd.
1
A. M. VAN DER WOUDE, Omvang, blz. 216-240 geeft een overzicht (t/m
1970) van de onderzoekingen in Nederland en vat de belangrijkste conclusies
daarvan samen. Nog iets recenter zijn: A. M. VAN DER WOUDE, Het Noorderkwartier, vooral blz. 242-254 enJ . A. FABER, DrieeeuwenFriesland, blz. 71-73.
2

A. M. VAN DER WOUDE, Omvang, blz. 240.
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mentopnamen geven van de huishoudstructuur maakt hen uniek in
West-Europa. Zij worden waarschijnlijk alleen overtroffen door het
materiaal dat inJapan beschikbaar is 3 .
Deopzetvan hetonderzoek is alsvolgtsamen tevatten:
a. De waarde van het Westbrabantse bronnenmateriaal uit de
periode 1750-1800toetsen.
b. Een computerprogramma voor een kwantitatieve analyse ervan
ontwerpen enlaten ontwikkelen.
c. De volkstellingen van 1829 en 1849 in het onderzoek betrekken
enaan deachttiende eeuwsegegevens vastkoppelen.
d. Een overeenkomstig computerprogramma ontwerpen en laten
ontwikkelen.
De vier doelstellingen zijn inderdaad bereikt, hoewel de laatste
slechts ten dele. De leeftijdsopbouw en de beroepsstructuur zijn
weliswaar uit de tellingsregisters op kaarten overgebracht, doch zij
zijn niet verwerkt, omdat dit teveel programmeerarbeid zou gaan
vergen. In een later stadium van het Nederlands en internationaal
onderzoek lijkt het niettemin interessant hierop terug te komen.
Voorlopig weerspiegelen de categorieën boven en beneden de zestien
jaar de leeftijdsopbouw en vindt men een grove beroepsindeling in
het onderscheid gehuchten - kernen, waarbij aangenomen wordt, dat
de gehuchten hoofdzakelijk bestaan uit al dan niet zelfstandige
agrariërs, terwijl de kernen relatief belangrijke aantallen niet-agrariërs bevatten 4 .
Een interessant technisch resultaat van dit onderzoek ishet computerprogramma, dat gebruikt kan worden voor de analyse van
volkstellingsregisters uit dejaren 1829en 1849, die elders in Nederland aanwezig zijn en voor eventueel nogvoorhanden zijnde hoofdgeldkohieren uit deachttiende eeuw5.
3

D e J a p a n s e overheid wenste een duidelijk inzicht te h e b b e n in d e religieuze
status van h a a r onderdanen en liet hiertoe registers aanleggen (shümon a r a t a m e
c h ö : Registers voor onderzoek n a a r religieuze secten). I n de achttiende en negentiende eeuw werden deze lijsten veelal jaarlijks aangelegd, R . J . SMITH, Small
Families, blz. 431-436. I n Italië heeft m e n successieve libri status animarum
gevonden, vooral in Toskane, P. LASLETT, Introduction, blz. 33,noot 49.
* Volgens H . K . ROESSINGH, Beroep en Bedrijf, blz. 185, tabel 2, bevatten de
kerkdorpen o p de Veluwe in 1749 5 2 % niet-agrarische beroepspersonen, de
buurtschappen slechts 2 4 % .
W a t betreft de in deze studie onderzochte Brabantse dorpen, beschik ik over een
telling van eind 1810, o p grond w a a r v a n geschat kan worden, d a t in de kernen
ruim 5 0 % van de beroepsuitoefenaren niet-agrarisch is en in de gehuchten ongeveer 1 5 % . Zie bijlage 5. O n t l e e n d a a n : Rijksarchief Antwerpen, Provinciaal
Archief,J . 169.
5
H . J . VAN X A N T E N en A. M . VAN DER W O U D E , Hoofdgeld, wijzen o p dergelijke b r o n n e n in de Meierij.
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In internationale context beschouwd, is er momenteel een grote
belangstelling voor het fenomeen van de huishouding. Een grote
stimulans hiervoor vormde de Conference onthe comparative history of
householdandfamily (september 1969teCambridge U.K.).Met name
heeft de CambridgeGroupfor theHistory ofPopulation and SocialStructure
veel werk verzet en in 1972 een grote bundel bijdragen gepubliceerd6. Momenteel is er sprake van actief onderzoek in Engeland
(door de genoemde Group met vooral P. Laslett), in Toscane en
Frankrijk (door een groep te Parijs met o.a. Christiane Klapisch),
in Servië (een Engels-Amerikaanse groep),Japan (o.a. A. Hayami)
en in Noord-Amerika (een Amerikaans-Canandese groep) 7 . Het
ligt nietin mijn bedoeling aldezeonderzoekingen bij mijn regionale
studie te betrekken. Toch zal ik wat betreft de hoofdzaken enkele
vergelijkingen trachten te maken.
In het hiernavolgende zalik allereerst eenvoorlopige theoretische
benaderingvan dehuishoudingproblematiek trachten te formuleren
( = II).Van hieruit wiliktot een zinvol en samenhangend analyseschema komen, dat van groot belang is als richtlijn bij de bestudering van het Brabantse materiaal. Men mag niet uit het oog verliezen, dat de outprint van de computer vele malen de omvang
van dit artikel overtreft. Het isindit geval noodzakelijk om vanuit
theoretische gezichtspunten tot een keuze van data en relatiesover
tegaan.
Het zwaartepunt van deze studie blijft echter het concrete onderzoek ( = III) :de grootte en samenstelling van het gemiddelde huishouden en diverse typen huishoudens, alsmede kenmerken van bepaalde subgroepen (ouders, kinderen, personeel, verwanten, kostgagers) in westelijk Noord-Brabant. De belangrijkste structuurgegevens zullen bovendien zoveel mogelijk in dynamisch perspectief
beschouwd worden. Vóór de conclusie ( = V) voeg ik een kleine
paragraaf in (= IV) over plausibele relaties tussen veranderingen
in hethuishouden enveranderingen buiten het huishouden.
Tenslotte enkele opmerkingen omtrent de beperkingen en perspectieven van dit onderzoek. De interne analyse van de hierna gepresenteerde cijfers kan nogaanzienlijk verfijnd worden met behulp
van statistische technieken. Correlatieberekeningen zouden wellicht
interessante relaties aan het licht kunnen brengen. Deze bewerkingen worden nu echter uitgesteld om later op een nog zoveel mogelijk uitgebreide kwantiteit van gegevens te worden uitgevoerd. Ook

6

PETER LASLETT en RICHARD W A L L (ed.), HouseholdandFamily in Past Time,
Cambridge 1972, 623 blz.
7
Zie de bijdragen in de bundel van LASLETT en W A L L (ed.), blz. V - V I I I .

25

onderzoek naar externe relaties (met economische variabelen bijvoorbeeld) eist veel meer data dan in dit kort bestek bestudeerd
zijn.
Hoewel het probleem van de inwonende verwanten, met name
het verschijnsel van de extendedfamily, in de internationale discussie
momenteel veel aandacht krijgt, wordt het in het hiernavolgende
slechtsterloopsbehandeld. Hier zijn drieredenenvooraantewijzen.
Allereerst is het bronnenmateriaal qua aanduiding van de verwanten niet zo volledig als men zou wensen;in de tweede plaats ishet
aantal huishoudens met inwonende verwanten relatief klein en tenslotte moet erop gewezen worden, dat het probleem van de extended
family vooral gezien moetworden in eenecht dynamisch perspectief,
waarbij men de bronnen vanjaar totjaar zou moeten bestuderen.
Het is immers aangetoond, dat het aantal inwonende verwanten
sterk varieert naargelang de leeftijd van het hoofd van de familie8.
Het verwanten-onderzoek eist een ander type benadering dan hier
ineersteinstantiegekozenis.
II
Concepten

Wat is een huishouden? In het noorden van Ghana kan men
dorpen vinden, waar gemiddeld per huis eenheden van ongeveer
zestien mensen wonen en slapen, op sommige plaatsen telt men zelfs
groepen van meer dan honderd personen:dehelft van eendorp kan
onder één dak samengevoegd zijn9. Opvallend is, dat de eenheden
die gezamenlijk werken en een zekere arbeidsverdeling kennen beduidend kleiner zijn, terwijl de groepen die regelmatig gezamenlijk
eten nog beperkter van omvang zijn. Men kan huishoudens onderscheiden als 'woongroep', als 'produktie-', 'reproduktie-' en als
'consumptiegroep'. Dit illustreert deingewikkelde problematiek van
eengoedconceptvan het huishouden.
In de bronnen vind ik steeds groepen personen vermeld, die
bloksgewijze op een pagina zijn geschreven ofdoor een nummering
van elkaar zijn gescheiden. Ookinvelebuitenlandse lijsten zijn deze
vormen van optekening gebruikelijk. Het is evident, dat dit huishoudens zijn en het isbekend, dat deze groepen door de tijdgenoot
met deze term zijn aangeduid. Men moet echter aannemen, dat
deze blokken niet op een willekeurige wijze doch volgens bepaalde
criteria zijn gevormd. In deze gedachtengang worden zekere per-

8

L. K. BERKNER, The Stem Family, tabel 1, blz. 406. Het dynamisch perspektiefwordt aangeduid alsdedevelopmentalcycleofthehousehold.
9
J. GOODY, Theevolutionofthefamily, blz. 107-109.
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