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een middenklasse ziet hij echter als een inherente eigenschap van een succesvolle
samenleving. In de epiloog stelt Kingma dat eenbouwfonds een cmciale rol speelt
in deinstandhouding van zo'nmiddenklasse. Volgens hem is ervandaagnogsteeds

noodaan 'een ontwikkelaaren financiervanwoningenvoor de startende koper,
de toetreder tot de middenklasse' (p. 191). Zo wil hij met dit boekhedendaagse
beleidsmakers lessen laten trekken uit de idealen die Bouwfonds groot maakten,
en uit de vervaging ervan die het bedrijf ten gronde richtte.
Matthijs Degraeve, Vrije Universiteit Bmssel
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Hoe gaf het gewone volk in het negentiende-eeuwse Amsterdam uiting aan nationalistische gevoelens? Dat is de centrale vraag die Anne Petterson stelt in Eigenwijs vaderland. Popuiair nationalisme in denegentlende eeuw, waarop ze injanuari
2017 aan de Universiteit Leiden promoveerde. Dit boek beoogt het onderzoek
naarNederlandse natievorming eennieuwe impuls tegeven door deblikniet alleen
op de activiteiten van de elite te richten, maar ook op de beleving daarvan in de lagere klassen. Ze schaart zich daarmee in een intemationale groep historici die het
ontstaanvandenatievanuithetperspectiefvanhetvolkbestuderendoorpopulaire
praktijken centraal te stellen. Volgens henwas de natie niet alleen eenvanbovenaf
gedicteerd constmct, maar washet draagvlak onder bredere lageren van de bevolkingminstens zobelangrijk voor hetvoortbestaan van denatie. InNederland leidde
deze benaderingswijze onder andere tot de bundel Oranje onder. Populair OrangismevanWiliemvan Oranje totnu (Amsterdam 2014), waarin debeleving van Oranjegevoel onderhetvolk centraal staatenwaaraan ook Petterson eenbijdrage leverde.
Pettersons belangrijkste bron vormen nieuwsberichtenen verslagen in kranten, aangevuld door lokale archieven, liedjes, brochures, pamfletten, filmmateriaal en foto's. Ze hanteert de methode van de thickdescription, waarbij het gedrag
vanmensenvanuit de brederhistorischeenpolitieke contextwordtverklaard. De
readies van gewone mensen op de onthulling van het standbeeld van Rembrandt
in 1852wardenbijvoorbeeld in het bredere kadervan de 'standbeeldenmanie' in
de negentiende eeuw gesitueerd.
Petterson richt zichop vijf verschillende thema's: standbeelden, volksliederen,
Oranjeliefde, de Boerenoorlogen en de commercialisering van de natie. Haar meVOL. 14, NO. 4, 2017
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thodeomhetnatiegevoel vande'gewone'Amsterdammer ophetspoortekomen,
pakt voor het ene thema overtuigender uit danhet andere. Zoleidt hethoofdstuk

overdeBoerenooriog inderdaadtotmeerinzichtoverdebetrokkenheid vangrotere
groepenvandeAmsterdamse bevolkingbijdenationalistische gevoelensdietoen
opspeelden. Mensenwerdenactiefgemobiliseerd om deboeren in Zuid-Afrikate

steunen,waarbijeenberoepwerdgedaanopnationalistischemotieven.Datblijkt

bijvoorbeelduitdegrote'Transvaal-meeting' van5 maart1881,dieineenmumvan

tijdwas uitverkocht. Bijdittypebijeenkomsten ontstond eensfeervan collectiviteit,
waarinnationalistischemotievendeboventoonvormden.Nationaalbindendwerk-

tenookdevelegeldinzamelingen voordeslachtoffers vandeoorlog, dieoveralin
destadplaatsvonden.MetnamebijdeTweedeBoerenoorlogkwamdecollectedrift

flinkopgang.Zowerdenopscholeninzamelingsactiesgeorganiseerd;deleerlingen
vandechristelijkeschoolindeKerkstraatbrachtenmaarliefstachttiengulden'op
voordeboeren Ookviawerkplaatsen,kantoren,winkelsenpersoneelsverenigingenkwam ergeldbinnen. Uit dekrantenkolommen valt opte maken daterzelfs

geldwerdingezameldindehuiselijkekring,bijvoorbeeld opverjaardagen. Metbe-

hulpvanditsoortconcretegegevenslaatPettersonovertuigend ziendat'gewone'
Amsterdammers zeerbetrokken waren bij de Boerenoorlogen en dat nationalis-

tische motieven hierbij eenrol speelden. Bij ditalleswaseenmeer systematisch

doorgevoerdeanalysevanuitgenderperspectiefoverigenswelkomgeweest;nublijft

impliciet hoe man-vrouwpatronen doorwerkten in de verschillende activiteiten.
Minder overtuigend zijn de hoofdstukken over de standbeelden en de volks-

liederen.WatdewillekeurigeAmsterdammer vanhetstandbeeldvanRembrandt

ofVondeldachtenofereenrelatiemetnatiegevoelis,blijftinnevelengehuld.
Nietalleenomdathetlastigisteachterhalenwelkeassociatiesvoorbijgangers bij
de standbeelden hadden, maar ook omdat evenementen rondom standbeelden

voorbehouden blevenaande'voomame stand'.Desocialescheidingenblevenintact, zoals Petterson zelf ook constateert. Ook valt niet meer te achterhalen wat

degemiddelde Amsterdammer precies dachtofvoelde bijhetzingenvan 'Wien
Neerlandsch bloed' ofhet 'Wilhelmus'. Volgens Petterson deed de'emotionele' er-

varingvanhetsamenzingenzijnwerkindeverspreidingvanvaderiandslievende

gevoelens.Deinhoudelijkeboodschapdroegdaarvolgenshaarnietaanbij(p.93).

Datmagnaarhedendaagse maatstaven logischklinken, maartebewijzenvaltdit
niet. Petterson spreekt zichzelf bovendien tegen wanneer ze constateert dat het

zingenenspelenvanbeidevolksliederen steedsweerbijdroegaandeassociatie

vandeliederen metverschillende nationale thema's enopdezewijzehetnationale karakter bevestigden (p. 117).De auteur loopt hiervast omdat de bronnen

geeneenduidige relatiemet 'natiegevoel' suggereren. Daarbijishetdevraagwel-

kewerkelijkheiddedoorhaargeciteerdegedichtenen'volkse'brochuresprecies
weerspiegelen. Het is overigens jammer dat Petterson het proefschrift van Ruud
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Poortier uit 2014, dat een schat aan gegevens over de ontwikkeling en receptie van
'Wien Neerlandsch bloed' bevat, buiten beschouwing heeft gelaten.
Ondanks deze kanttekeningen vormt EigenwijsVaderland eenbelangrijke aanvulling op de bestaande nationalismeliteratuur. Niet omdat dit boek de bestaande
visie op het ontstaan van het Nederlandse nationalisme wezenlijk bijstelt, maar
omdat het laat zien dat sommige nationalistische prakijken tot diep in haarvaten
van de samenleving doordrongen.
LotteJensen,RadboudUniversiteit Nijmegen
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Met de publicatieTussenhamerenaambeeldbeoogtauteurPeterSchoenhet imago van de Friese edelsmeden, die leefden tussen 1500-1800, bij te stellen. Hij beschrijft in zijn inleiding dat de eenzijdige aandacht voor de esthetiek van him objecten een beeld heeft geschetst van ambachtskunstenaars, terwijl dit niet strookt
met de dagelijkse praktijk van de Friese edelsmeden. De publicatie begint met
een demografisch perspectief, waarin de verhouding tussen vraag en aanbod van
dit ambacht door dejaren heen uiteen wordt gezet. Vervolgens wordt de lezer in
vijf delen meegenomen in de wereld van de wetgeving, de organisatiestmctuur,
commerciele belangen en de maatschappelijke positie van de Friese edelsmeden.
In deel een staat de wetgeving van de Friese edelsmeden centraal en wordt
duidelijk gemaakt dat Friesland eenbijzondere en complexe positie innam binnen
de Republiek. De wetgeving voor de edelsmeden werd enerzijds bepaald door de
Staten-Generaal en anderzijds door de Friese overheid. Dit resulteerde onder andere in de Landsordonnantie van 1602 met specifieke regels voor de Friese edelsmeden. Met divers archie&nateriaal warden allerlei problemen aangekaart waarmee het ambacht te maken had. Het zilver moest bijvoorbeeld tegen een vaste
prijs verkocht warden, terwijl de inkoop ervan steeg.Vanaf1531was er steeds meer
toezicht op de edelsmeden en de kwaliteit van hun zilver gekomen. Er werd een
keurmeester-generaalaangesteldvoorde registratievanmeestertekens enna1602
moest ook dejaarletter en het stadskeur op het vervaardigde zilver warden afgeslagen. Daarnaast komt ook onder andere aan bod hoe Friesland zichverhield tot
het dominante Amsterdam en hoe devoorgeschreven regels werden gehandhaafd.
In deel twee wordt het functioneren van de Friese edelsmedengilden belicht,
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