Sociale en politieke geschiedenis
Inleidend hoofdstuk
0. Waarom is een historisch perspectief belangrijk?
•

Het verleden wordt vaak afgeschilderd als rooskleurig, beter, minder complex of juist het tegendeel

•

Bv. vluchtelingencrisis (= mensen die proberen in moeilijke omstandigheden de Middellandse zee over te
steken)
˗ In het verleden is dat al eerder voorgekomen: mensen die gammele middelen gebruiken om zich
te verplaatsen als ze op de vlucht zijn
˗ Vluchtelingenstromen zijn ook niet nieuw: mensen gaan naar andere plaatsen waar ze wel
welkom zijn
˗ Meer recent: Vlamingen die vluchten naar Nederland na WOI en inval van de Duitsers (mensen
werden daar opgevangen in kampen)
˗ DUS: het probleem is niet nieuw, maar de manier waarom een samenleving naar het probleem
kijkt verandert

•

Meer en meer kritiek op de manier waarop onze sociale welvaartstaat wordt georganiseerd
˗ Bv. er is een te grote inkomenstransfer en de staat neemt te veel sociale diensten op zich (het
wordt door hen verleend)
In debatten zou gezegd kunnen worden dat bepaalde groepen te veel van die sociale diensten
profiteren en anderen gebruiken het niet
˗ Sommige critici: meer belang hechten aan markkrachten, dus bepaalde sociale diensten over
laten aan de markt, bv. ons verzekeren tegen bepaalde sociale risico’s door zelf de
verantwoordelijkheid te nemen en niet de staat die taak laten doen
˗ Sommige critici: we moeten dus meer zorg dragen voor elkaar → herstel
van de ‘zorgzame’ samenleving van weleer (hierin zie je het verleden terug
naar boven komen)
Afbeelding: bedelaars en landlopers helpen: deze mensen zijn heel mobiel,
maar ze zijn al vanaf de 16e eeuw in regelgeving geviseerd omdat zij
eventueel aanspraken kunnen maken op de zorgsystemen van de lokale
overheden = people without history (er zijn geen bronnen van deze
personen)
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1. Het tijdvak: het ontstaan van de ‘moderne’ samenleving
→ 1780-1850: beschouwd als een breukmoment in de geschiedenis waarin de basis is gelegd voor de ‘moderne’
samenleving

Demografische transitie
•

Van demografische nulgroei naar demografische groei (niet langer gevolgd door structurele sterfte):
1. Pre-industrieel tijdperk: veel sterftecijfers, want er was veel kindersterfte (hoge moraliteit) EN
de bevolking kon moeilijk groeien → bevolking werd niet oud
2. Kindersterfte begon te dalen in de 19e eeuw → bevolking stijgt (explosie) door industrialisering
en agrarisering (zo kunnen meer monden gevoed worden)

•

Toename verstedelijking en migratie, versterkt door verbeterde
transport- en communicatiemiddelen
˗ Bv. Ancien regime: koets, paard en zeilboot → 19e eeuw:
trein, stoomboot, tram, fiets → 20ste eeuw: auto en
vliegtuig (transportmiddelen werden gemakkelijker en
goedkoper)
˗ Bv. Van telegraaf en telefoon naar internet
(communicatiemiddelen werden vlotter en sneller)

•

Verschillen tussen landen: demografische ontwikkeling is belangrijk voor beleid
˗ Zit je met veel oude mensen: investeren in ziekenhuizen etc.
˗ Zit je met veel jonge mensen: investeren in scholen en opvang

•

Verstedelijking
˗ In 1750 leefde er 3% van de bevolking in de steden
˗ In 1900 werd dat 10%
˗ In 2007: 50% (-> sterke toename van urbanisatie)
˗ In 2050 schat men 75%
˗ Ook dit bepaalt hoe je een samenleving moet ontwikkelen
˗ Interactie tussen demografie, migratie en urbanisatie (hangt allemaal samen)

Economische breuk (de eerste)
•

Van een kleine wareneconomie (gilden en ambachten/handelskapitalisme) naar industrieel kapitalisme
(fabrieken)
= industrialisering
DUS: men stapt over van een economie die gebaseerd is op kleine productie-eenheden (gezin = centraal)
naar een samenleving waarin de economie georganiseerd wordt op een manier waarin productie plaats
vindt in fabrieken (machines, e.d.) → arbeid wordt anders georganiseerd

•

Van economische stagnatie/nulgroei naar economische groei en verhoging output per capita

•

Van agrarische naar industriële samenleving, want er zijn gewoon minder mensen nodig om
landbouwgoederen te produceren
→ Het economische leven werd niet langer bepaald door de agrarische productie en de voedselprijzen,
maar door de ontwikkelingen in de industriële en financiële sector

•

Veranderingen in tewerkstelling: stijging arbeidsproductiviteit en veranderingen in
arbeidsomstandigheden
→ Mensen gaan meer en meer in de industrie- en nijverheidssector werken
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•

Surfen met Jozef Schumpter

˗

˗
˗

Ritmes die zich herhalen in de geschiedenis: periodes van voorspoed en economische groei (P)
en periodes van stagnatie en recessie (R) die gaan uitvloeien tot een depressie (D) die
uiteindelijk gaan leiden tot verbetering (E)
Bekendste theorie: Kondatriev golven die ongeveer om de 50 jaar optreden en waarbij die
golfbeweging wordt aangegeven
Schumpter daarentegen zegt: samenlevingen zijn inventief -> op het moment dat er zich een
probleem voordoet, zijn er mensen die iets nieuws gaan uitvinden, bv. de stoommachine
DUS: die mensen gaan het economisch leven terug optrekken en daardoor kunnen nieuwe
periodes van bloei en groei ontstaan (=golfbewegingen)

•

Die veranderingen in tewerkstelling etc. leiden tot een geleidelijke
toename v/d welvaart in West-Europa en dat leidt tot sociale ongelijkheid
(de facto)
˗ DUS: meer economische groei is mogelijk
˗ Zie grafiek: er is veel minder tijd nodig om katoen te produceren
(door al die nieuwe technologieën), dus dit kan ook goedkoper en
de kleren zelf worden ook goedkoper

•

Groeiende kloof met de rest van de wereld (= grotere
ongelijkheid tussen landen en grotere kloof tussen
industrielanden en de landen die een trager tempo kenden van
industrialisering)
˗ De kloof begint uit een te gaan vanaf de 1ste industriële
revolutie (vanaf het moment van industrialiseren)
= na WOI
˗ Dit zorgt er voor dat relaties tussen landen ook gaan
veranderen (denk aan landen die vooroplopen en landen die achterblijven)

DUS: Een economische moderniseringsproces
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Politieke breuk (tweede)
•

Afbeelding: Bestorming van de Bastille, dit was de
gevangenis in Frankrijk, Parijs en een monument van het
ancien regime
= Franse Revolutie -> geeft begin aan van bepaalde politieke
transformaties

•

Van een immobiele “standenmaatschappij” naar een
moderne liberale natiestaat, gebaseerd op individuele
vrijheden
1. Van mensen die wettelijk ongelijk waren (ze worden geboren in een bepaalde stand en door die
stand weet je welke rechten en plichten je hebt -> welke kleren je mag dragen, welke beroepen
je mag uitoefenen,…)
→ juridische ongelijkheid
2. Naar een samenleving met gelijken → samenleving gebaseerd op participatie in het politieke
leven en gebaseerd op gelijkheid
DUS: van een oligarchisch systeem naar een democratisch systeem
[Sidenote: er kwamen toen veranderingen, maar deze veranderingen golden eigenlijk enkel voor de blanke man, dus ze
hadden nog een lange weg te gaan]

•

Burgers ontworstelen zich van oude structuren (kerk, standen) en verwerven gaandeweg inspraak in het
politieke leven
→ Van oligarchie (macht i/d handen van een aantal bevoorrechte standen) naar democratie (burgers
kregen via algemeen stemrecht de iure invloed op de politiek)

•

Groeiende rol van natiestaat ten koste van lokale overheden (ze gaan zich dus anders organiseren)
1. Vroeger: een vorst en centraal bestuur, maar besluitvorming op lokaal en regionaal niveau
2. In de loop van de 19de eeuw neemt de rol van de natiestaat toe
→ Herverdeling van de macht, waarbij de centrale staat steeds dieper doordrong in het
persoonlijke leven van de burgers, meer macht naar zich toe trok en haar taken en
bevoegdheden uitbreidde
3.
4.

•

(Nu gaan supranationale organisaties meer en meer taken overnemen van de natiestaten die toen zo
belangrijk waren)
(Vandaag gaan lokale overheden terug proberen het beleid mee te sturen etc.

Burgers gaan zich meer binden aan de natie-identiteit
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Culturele transitie
•

Afbeelding: de slaap van de rede produceert monsters m.a.w. de
redelijkheid is van belang en als je die laat slapen, krijg je
monsterachtige dromen die u belagen

•

Van een kerkelijk naar een wereldlijk wereldbeeld:
deconfessionalisering (= de kerk/religie gaat in het Westerse
wereldbeeld voor een stuk haar rol verliezen, in de zin van “Het is
niet meer Gods wil”, “Het leven wordt niet door God bepaald”)
→ Kerk verloor een belangrijk deel van haar macht en invloed
→ Mensbeeld niet lager gedomineerd door religie

•

Mens zelf verantwoordelijk → toename van scholingsgraad
- Mens neemt lot in eigen handen → verantwoordelijk voor
zijn ontwikkeling en vooruitgang + persoonlijke en sociale
vooruitgang tot stand brengen door kennis aan te
scherpen via wetenschap en onderwijs
- De mens moet zichzelf ontwikkelen, ontplooien, scholen EN als je dat niet doet is het JOUW
verantwoordelijkheid als je uit de boot valt
- Kant: “Sapere aude” = heb de moed uw verstand te gebruiken = durf te denken
- Dit leidt tot een toename van de scholingsgraad (dit is wat Kant zegt) en van alfabetisering

•

Nieuwe manieren van denken over mens en samenleving ten gevolge van de Verlichting (de plicht uzelf
te ontwikkelen)

Sociale transitie
•

Overgang van sterk gemeenschapsgevoelen (Gemeinschaft) naar meer fragmentatie en individualisme
(Gesellschaft -> individuele waarde staat centraal)

•

Van “de iure” (juridische ongelijkheid) naar “de facto” ongelijkheid?
→ Nu is er geen wettelijke ongelijkheid meer, iedereen is gelijk, alleen heb je wel bepaalde ‘klassen’ ->
een economische ongelijkheid (sommige mensen verdienen meer dan andere)

•

Veranderingen in het gezin:
- Van productie naar verzorgings- en consumptie-eenheid
- Vrijere partnerkeuze
- Van plaats van scholing en kennisoverdracht naar verminderende invloed van ouders op
beroepskeuze en -oriëntatie
- Positie vrouwen en kinderen

Ruimtelijke transitie
•
•
•
•

Creatie van een globale wereld → versterkt door modern imperialisme en veranderingen in
transport/communicatie
Red Star Line: belangrijke scheepvaartmaatschappij die migranten vanuit Antwerpen naar Amerika
bracht (vaak richting New York)
Globalisering al eerder (denk aan kolonisatie van Amerika), maar nu intenser (goederen van over de hele
wereld aangevoerd
Tegenkrachten: perifere regio’s en standen
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Een “moderne” samenleving? Vragen naar (dis)continuïteit
Conclusie uit de transities en veranderingen:
• Vanuit historisch oogpunt roepen ze vragen op van continuïteit en discontinuïteit in de ontwikkelingen
•

Langetermijnperspectief bieden op het ontstaan van die ‘moderne’ samenleving
(om het goed te kunnen begrijpen wordt een langetermijnperspectief gehanteerd)
→ in de volgende hoofdstukken zal telkens eerst verwijst worden naar ontwikkelingen voor 1800, zodat
elementen van veranderingen en stabiliteit duidelijker worden, ontwikkelingen zijn immers niet altijd
lineair en progressief

•

‘The revolution of the early-modernists’ (Jan de Vries)
˗ Historici zijn geneigd de fundamentele breuk die in deze periode wordt gelegd te nuanceren en
aandacht te vragen voor versnellingsmomenten EN voor continuïteit met de periode voordien
˗ Veel van die ontwikkelingen waren voordien reeds aanwezig

•

Sterke nadruk op periode 1750-2000

Tijdsindeling (ter info, zo kan je de profs uitleg beter begrijpen)
•
•
•
•

Ancien regime = periode voor de Franse en Industriële revolutie = pre-industriële tijd
→ vanaf 1500-1789/1780
1780-1850 = vaak gezien als periode van transitie/breuk
Lange 19de eeuw = 1780-1914
20e eeuw → vaak indeling in 2 à 3 perioden
1. 1914-1945: periode van wereldoorlogen in Europa en Interbellum
2. Na 1945: naoorlogse periode
3. Na 1989: na de val van de muur

2. De ruimte: de Westerse samenleving en de ontwikkelingen in de Zuidelijke Nederlanden en
België in het bijzonder
•

•
•

Nadruk op West-Europese samenlevingsmodel, met speciale aandacht voor de ontwikkelingen in België
en aandacht voor globale ontwikkelingen
→ Ontwikkelingen in België kunnen niet op zich bestudeerd worden, maar moeten bekeken worden in
bredere Europese en globale context
Plaatsen in globale ontwikkelingen
Kenmerken Westerse maatschappijtype nu

De Zuidelijke Nederlanden/België in Europees perspectief
•
•
•

•

Centrale ligging in West-Europa met goede verbindingen over land en zee
Sterk en vroeg geürbaniseerd en gecommercialiseerd gebied met rijke traditie in de nijverheid
→ Stimuleerde handel en contacten met andere regio’s
Politieke onafhankelijkheid (als kleine staat met weinig politieke macht) pas ontvangen in 1830 na
turbulente periode → België ontpopte zich tot een typevoorbeeld van een liberale natiestaat
DUS: ° België
Staatsvorming vs. regionalisering
→ Belgische symbolen vallen weg (zoals Belgische frank en Société Générale), dus staatsbestel wordt
gekenmerkt door grote institutionele crisis
→ Meer vraag naar regionale verantwoordelijkheden en bevoegdheden
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3. De benadering: een maatschappijgeschiedenis
Focus op transities/transformaties
•
•

Niet te beschouwen al lineair/progressief
Oog hebben voor ‘externaliteiten’

“How ordinary people lived the big changes” (Charles Tilly)
(Hier gaat de cursus in eerste instantie om: hoe gewone mensen
Welvaart
grote veranderingen mee maakten)
Hij maakte een onderscheid tussen:
Mental
• Structuren
iteiten
• Processen
Risico'
Macht
• Gebeurtenissen/events
s

Maatschappijgeschiedenis -> samenleving
•
•
•

Als sociale structuur, patroon verhoudingen
Verhoudingen in termen van functies
Ontstaan van instituties (zoals de kerk of de staat)

→ Om functies te regelen worden afspraken gemaakt -> geven aanleiding tot het ontstaan van instituties
→ Dit (zie puntjes hierboven) zijn de manieren waarom wij de geschiedenis gaan benaderen

Complexiteit maatschappelijke ontwikkelingen
•

Focus binnen en buiten instituties
Bv. Onderwijs: ook verschaft buiten de schoolmuren -> mensen leren niet enkel op school hoe de wereld
functioneert, maar ook via onderlinge contacten (dat is moeilijker te onderzoeken voor de historicus)

•

Instituties meer dan primaire functie
Bv. Kerk: voor de Franse Revolutie was het niet enkel belangrijk voor religieuze zingeving, maar was het
instituut ook belangrijk voor door zijn vermogen en wereldlijke macht
De kerk had ook een belangrijke sociale functie: ze brachten niet alleen mensen nader tot elkaar, maar
vaak verschafte ze ook steun aan minderbedeelden in een samenleving
DUS: instituties hebben diverse functies

•

Samenleving niet als gestroomlijnde machine

•

Complexe wisselwerking tussen verschillende aspecten:
- Sociale elementen
- Politieke elementen
- Economische elementen
- Culturele elementen
→ Elk element heeft zijn invloed op de samenleving, waarbij soms het economische, dan weer het
politieke of culturele een meer dominante rol speelt

Economische aspecten van de samenleving
- De manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien
- Belangrijkste actoren: producenten en consumenten
- Instituties: staten, bedrijven, beurzen, handelsbetrekkingen tussen staten, e.d.
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Culturele aspecten van de samenleving
- De manier waarop mensen betekenis geven aan hun ervaringen en de manier waarop dergelijke
inzichten worden overgedragen
- Cultuur is een leerproces, waarbij het belangrijk is na te gaan hoe cultuur wordt overgedragen en op
welke manier mensen die zich eigen maken
- Verschilt van persoon tot persoon EN is voor iedereen op dezelfde manier toegankelijk
- Bv. kranten, boeken of scholing werden een lange tijd voorbehouden voor enkel een bepaald soort
mensen (het gegoede deel van de bevolking)
Politieke aspecten van de samenleving
- De manier waarop in een samenleving de macht is verdeeld en de mate waarin die machtsverdeling door
mensen al dan niet aanvaard wordt
- Het gaat hier over vragen rond het thema macht
→ Wie en welke groepen nemen tijdens een bepaalde periode de beslissingen? Waarom werden deze
genomen?
- Het gaat hier ook over de vraag naar gezag
→ In hoeverre werd de verdeling van de macht aanvaard en wanneer en waarom werd die macht ook
wel eens gecontesteerd en bestreden?
- Politieke beslissingen grijpen immers diep in op het leven van de gewone man en vrouw
Sociale aspecten van de samenleving
- Onmogelijk om het sociale aspect als een apart onderdeel te onderzoeken -> de hele cursus is sociale
geschiedenis of maatschappijgeschiedenis
- Mensen zijn sociale wezens -> alles wat zij doen heeft per definitie een sociaal karakter

4. De achtergrond: de sociale geschiedenis en de relatie tot de politieke geschiedenis
Geschiedenis in de 19e eeuw:
→ Sociale geschiedenis is een vrij jonge wetenschappelijke deeldiscipline
• Algemene geschiedenis
- Sterk politiek en politiek-juridisch gericht
- Topgericht
- Natiestaat werd belangrijker
•

Ontstaan van nationale staat
- Politieke geschiedenis werd gezien als propaganda- en legitimatiemiddel
- Cultureel nationalisme was een stimulans voor historisch onderzoek → hierdoor archieven
geordend en werden andere archiefdocumenten ontdekt en betere methoden van
bronnenonderzoek werd ontwikkeld

Ontstaan van industriële samenleving
•
•
•
•
•

Andere manier van werken
Nieuwe groepen in de samenleving (zie hieronder)
Maatschappelijke spanningen: nieuwe sociale groepen, zoals fabrieksarbeiders -> de rangorde in het
maatschappelijke leven verschoof
Ontstaan van sociale geschiedenis
Doel van sociale geschiedenis: doorgronden van maatschappelijke veranderingen
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De sociale geschiedenis verschillende ladingen
•

In de meest beperkende betekenis wordt de sociale geschiedenis gelijk gesteld aan de geschiedenis van
de arbeidsbeweging → emancipatorische geschiedenis → aandacht voor minderheidsgroepen
-> Perspectief is gericht om bij te dragen tot de emancipatie van achtergestelde groepen op basis van
sociale klasse, gender of etnie (=bevolkingsgroep) en op die manier bij te dragen tot de verbetering
ervan

•

In de meest ruime betekenis, een totaal andere benaderingswijze, wordt de sociale geschiedenis
beschouwd als een soort algemene, globale geschiedenis
→ G.M. Trevelyan (1942) beschreef de sociale geschiedenis als:
- “A history of people with the politics left out”
- The daily life of inhabitants… in past ages”
→ niet koningen en hoge lieden bepaalden de loop van de geschiedenis, maar onderdanen en
gewone mensen
DUS: De geschiedenis van het dagelijkse leven staat in deze benadering centraal
-> Hier overheerst de nieuwsgierigheid naar wat allemaal voor de mensen veranderde

Sociale geschiedenis na WOII
•

Kritiek tegen vorige benaderingen na WOII (zie hierboven)
- Algemene geschiedenis socialiseerde zich
- Steeds meer interesse voor het leven van de ‘gewone’ man en vrouw → een deel van het
onderzoeksterrein ging op deze manier voor de sociale historici verloren
- Er ontstond een behoefte aan een meer analytische aanpak -> zoektocht naar nieuwe
onderzoeksmethoden en technieken

•

Ontstaan structurele sociale geschiedenis / moderne sociale geschiedenis
- Inspiratie bij sociologie
-

Inspiratie bij historische “Annales”-school
= een groep van historici die zich al tijdens het Interbellum verzamelde rond het tijdschrift
‘Annales: sociétés, économies, cilisations’, maar die vooral in de jaren 1960 een ruime aanhang
heeft gevonden, ook buiten Frankrijk
-> De groep keerde zich af van de traditionele geschiedschrijving (ze houden zich nl. bezig – op
een gestructureerde manier - met het leven van de gewone mensen) !
-> Structuur neemt in hun analyses een belangrijke plaats

-

Aandacht op geheel van processen die intermenselijke handelen in verleden hebben gestuurd
-> Het ‘sociale’ hier heeft betrekking op het volledige intermenselijk handelen van individuen

-

Aan de basis van de moderne sociale geschiedenis lagen de theoretische ‘turn’ van een deel van
de sociale historici en de ‘historical turn’ van sommige theoretici

-

De moderne sociale geschiedenis gaat vooral over de studie van het geheel van relaties tussen
mensen, van de normen en waarden die dergelijke relaties vorm geven en van de sociale
structuur zelf en dit uiteraard in het verleden

-

Nu ligt de aandacht bij de sociale stratificatie, de gelaagdheid van de maatschappij en voor
thema’s zoals sociale mobiliteit
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→ sociale tradities werden in een moderner kader geplaatst bv. aandacht voor ‘arbeidscultuur’
is een naoorlogse gemoderniseerde vraagstelling binnen een al bestaande historische traditie

Politieke geschiedenis na WOII
•

Tijdens Interbellum als ongepast gezien wegens sterk antiparlementarisme

•

Sociale geschiedenis ging als voorbeeld dienen voor de politieke geschiedenis (ze haalden daar hun
inspiratie)
Maatschappelijke-politieke benadering kwam op de voorgrond:
→ politieke processen als belangrijk onderdeel van een globaal te benaderen samenleving (dus
niet meer richten op een top-down-benadering)

-

-> politieke processen trachten te doorgronden vanuit een breed perspectief en als een
belangrijk onderdeel van de bredere maatschappelijke ontwikkelingen
Aandacht voor band tussen sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen
bv. de vraag naar actief burgerschap kwam op (zeker na de val van de muur)

Recente trends (laatste 2 decennia)
•

•

Veranderingen in samenleving -> veranderingen in sociale en politieke geschiedenis
- Internationalisering en globalisering → transnationaal onderzoek
-> ‘Global turn’
-

Val van de muur in 1989 → zoektocht naar fundamenten van democratie en kapitalisme

-

Economische crisis van 2007-2008 → kapitalisme en uitwassen, groeiende ongelijkheid en
sociaal zekerheidstelsel

Toenadering tot de cultuurgeschiedenis en de culturele antropologie door “new cultural history”
-> ‘Cultural turn’
- Grote thema’s zoals het bestaan van een “volkscultuur” of een “cultuur van het dagelijks leven”
worden op het snijpunt van de sociale geschiedenis en de cultuurgeschiedenis behandeld
-

•

Gevoeligheid voor historische en constructivistische/geconstrueerde natuur van de gebruikte concepten
die we gebruiken
-> ‘Linguistic turn’
- Meer aandacht voor taal, veranderende betekenis van begrippen en ideologieën, onder meer in
het politieke discours
bv. ‘migrant’ was vroeger echt iemand die van buiten af kwam, dus ook gewoon van een andere
stad, nu heeft dit woord een iets andere betekenis gekregen
-

•

Recente aandacht naar culturele antropologie heeft geleid naar interesse voor thema’s zoals eer
en schande of vriendschap en sociale netwerken, …

Via ontleding van het politieke discours: meer aandacht voor vorming van identiteiten,
natiebesef, nationale verbondenheid en historisch politiek bewustzijn

Vervaging van de grenzen van de sociale en politieke geschiedenis
→ Internationalisering en globalisering, plus de ermee verbonden kansen, maar ook spanningen, zorgen
er voor dat de blik van de sociale en politieke geschiedenis is verruimd en zich niet langer beperkt tot de
‘nationale’ geschiedenis
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5. Een overzicht in vogelvlucht: Divergente ontwikkelingen in Europa in een lange termijn
perspectief
Europa: ontwikkelingen in hoofdlijnen
•

Eerst stil staan bij de vraag of een Europese geschiedenis bestaat en wat er zo typerend is aan de
ontwikkelingen in het westelijk deel van Europa (Het gaat nl. niet over afzonderlijke naties in Europa)

•

Kan er sprake zijn van een gemeenschappelijke Europese geschiedenis?

•

Europa is veel meer dan geografische afgebakend continent
(Veel meer dan een geografische omschrijving, het is meer dan gewoon een continent dat je kan
onderscheiden van bv. Amerika)

•

Geschiedenis van eenheid, maar vooral ook van verscheidenheid en pluriformiteit (diversiteit)

•

Belangrijke veranderingsprocessen sinds 15e eeuw -> zij veranderen het aanzicht van Europa grondig
- Positie Paus aangetast door Reformatie
- Rond 1580 was Europa eerder een veelheid van kleine staten: hertogdommen, koninkrijke, etc. > deze verbrokkelde Europa
- Nieuwe monarchen (na 1600) kondigden een meer centralistische vorm van regeren aan in
staten zoals Spanje, Frankrijk en Engeland → Het belang van de macht van de steden nam er toe
(stelselmatige eenmaking)
- Deze eenmaking was niet overal in Europa: je ziet niet overal een territoriale eenmaking
- Conclusie: structurele verschillen in de ontwikkeling tussen verschillende delen van Europa

•

Verschillen in economische, politieke en culturele ontwikkelingen wijzigden de structuur van de
Europese samenlevingen vanaf omstreeks 1500
- Hierdoor hebben een aantal historici een denkbeeldige scheidslijn op het Europese continent
getekend; een grens die ruwweg loopt van Lübeck via Praag en Wenen, naar Triëste in Italië
- Oost- en Centraal-Europa al in de 15e eeuw minder bevolkt; minder steden en geringe
arbeidsdifferentiatie
- Adellijke elites hadden een relatief sterke positie, ook al was de agrarische productiviteit er lager
in het westen
- West-Europa was dichter bevolkt; meer steden, een grotere beroependifferentiatie en een
complexere sociale structuur

5.1 Geografische en ruimtelijke kenmerken
•

Natuurlijke grenzen vs. vlakten
- Europa vormt het westelijke uiteinde van het Euro-Aziatische continent
- Reeks bergketens die de gebieden in het noorden scheiden van het Middellandse zeegebied
- Ten noorden van de bergketens ligt een grote vlakte zonder natuurlijke grenzen, waardoor het
grondgebied hier vaak met geweld moest worden verdedigd

•

Klimatologische verscheidenheid
- Maakt de regio geschikt voor landbouw en veeteelt (agrarische productiviteit ligt nl. hoger bij
gebieden waar het weer afwisselt dan bij droge gebieden)
- Klimaatwisselingen zorgen er ook voor dat men veel aandacht moet schenken aan de
bescherming tegen de natuurlijke elementen, via bv. huisvesting of kleding, wat technische
innovatie stimuleert
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-

•

Veel verschillen qua klimaat tussen het zuiden en het noorden en oosten van Europa: gevolgen
voor de agrarische ontwikkeling

Belang van rivieren en zeeën
- Grote delen langs de kust gelegen, een heel uitgebreid net van rivieren en stromen dat het
gebied doorkruist
- Stimulans voor scheepvaart en handel → economische verrijking + mobiliteit + culturele
uitwisseling
- Mobiliteit was niet enkel een kenmerk van kooplieden, ook grote groepen van gewone mensen
trokken rond op zoek naar een werkplaats of een beter bestaan
Bv. Boeren die onvoldoende grond hadden om hun gezien te onderhouden, verhuisden
gedurende bepaalde seizoenen op seizoensarbeid te verrichten en keerden bij de oogst terug
naar hun land
- Meerderheid van de bevolking bleef gewoon op eigen land; transport en communicatiemiddelen
waren niet zo gevorderd als vandaag en de kosten waren toen ook veel hoger

5.2 Demografische ontwikkelingen en verstedelijking voor 1750
•

Bevolkingsgroei slechts in beperkte mate voor 1750
- De omvang van de bevolking was afhankelijk van beschikbare hoeveelheid bestaansmiddelen en
verdeling ervan
▪ Hoewel er periodes van economische en demografische groei waren, botste men vaak
op een tekort aan voedsel
-> Historicus Le Roy Ladurie spreekt in dit verband over een ‘homeostatisch systeem’
(homeostase)
▪ Beperkte opbrengsten van de landbouw, omdat men afhankelijk was van de grillen van
het klimaat EN relatief weinig technologische verbetering i/d landbouw
DUS: heel wat mensen werkzaam in de landbouw
= ‘Economie van schaarste’
- Lage gemiddelde levensverwachting

•

Verhoging van bestaansmiddelen
- Ontginning van nieuwe gebieden
- Ontwikkeling van nijverheid en handel
-> Want als je handel ontwikkelt kan je voedsel vanuit andere gebieden naar jou trekken
Eigen dynamiek van de bevolkingsontwikkeling
Bv. Door culturele elementen (op momenten van economische crisis bv. het huwelijk uitstellen,
want binnen het huwelijk werden kinderen geboren)
DUS: door het verhogen van bestaansmiddelen (economische vooruitgang) zullen mensen sneller het huwelijksbootje
instappen en dus ook eerder kinderen maken
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•

Geschatte bevolkingsaantallen in enkele Oost- en West-Europese landen: 1500-1800, in miljoenen
- Blijkt dat tussen de 1500 en 1750 de bevolking slechts matig toenam (het gebeurde eerder traag

-

-

•

en dit omdat men niet in staat was genoeg monden te voeden)
De 2e helft van de 16e eeuw en de 2e helft van de 17e eeuw: periodes van een demografische
groei
Naast Rusland is Frankrijk het gebied waar de meeste mensen wonen
-> Demografie betekent voor een stuk macht, dus Frankrijk kan politiek gewicht in de schaal
brengen omdat het ook een grote bevolking vertegenwoordigt
De 14e en vroege 15e eeuw: periode van contractie veroorzaakt door pestepidemie die vooral
Zuid-Europa sterk trof
Tussen 1500 en 1600 was de bevolkingstoename vooral groot in landen gelegen in NoordwestEuropa, zoals Duitsland, Frankrijk en de Nederlanden
Decennium na 1650: Engeland, Balkan en Rusland een sterkere groei dan in andere delen van
Europa
Dit zijn globale cijfers, er waren heel wat regionale verschillen, maar ook heel wat verschillen
tussen stad en plattenland
Bevolkingsdichtheid: hoogste in de verstedelijkte gebieden van Noord-Italië en de Nederlanden
(Vlaanderen, Brabant en Holland)
Relatief dicht bevolkte agrarische gebieden in de vlakte aan de Atlantische kust, de Noordzee, de
Middellandse zee en in de valleien van de grote rivieren
West-Europa: dorpen over het algemeen groter
Hele tabel: op 4 eeuwen tijd verdubbeld de bevolking (<-> na 1800 gebeurt dit op 50 jaar)

Demografische ontwikkeling voor 1750
- Lage bevolkingsconcentraties: ca. 1750: 15 personen per km² (maar grote regionale verschillen:
Engeland 40 en Nederland 67)
- Lage graad van verstedelijking: bevolking woonde overal op het platteland
- Hogere bevolkingsconcentraties:
▪ Gebieden die het meest vruchtbaar zijn = grotere bevolkingsconcentraties
▪ Hoogste bevolkingsconcentratie in de verstedelijkte gebieden van Noord-Italië en de
Nederlanden
▪ Relatief dichtbevolkte agrarische gebieden langs kusten (Atlantische kust, de Noordzee,
de Middellandse zee) en in de valleien van grote rivieren
▪ Meer bevolking in West- en Zuid-Europa dan in Oost-Europa
DUS: overgangszone gevormd door Centraal-Europa
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•

Tabel: Omvang van de grootste stedelijke centra tussen 1500 en 1800, inwoners in duizendtallen
- Uitzondering: Constantinopel (hoofdstad
van het Byzantijnse rij, dat in 1453 in
handen kwam van de Ottomaanse Turken
en één van de grootste stedelijke centra
bleef)
→ Dit omdat het de scheidingslijn was
tussen Europa en Azië: handelsknooppunt
- Steden met meer dan 100 000 inwoners:
▪ In 1500: 5 steden: Constantinopel,
Milaan, Napels, Parijs en Venetië
(Noord-Italië: sterk economisch
en policentrische
handelsgebieden)
▪ In 1600: 9 steden
▪ In 1800 was dat aanbod verdubbeld
- In 1500 trof men vooral de stedelijke gebieden aan rond de Middellandse Zee, later kwamen er
meer grote steden bij in het westelijke deel van Europa
- In Oost-Europa waren de stedelijke concentraties kleiner, zowel in aantal als in omvang
- Een grote bevolking in steden die sterk begunstigd werden door de centrale overheid zoals
Moskou en Sint-Petersburg in het Russische Rijk
- Conclusie: je krijgt een verschuiving naar steden in Noord/West Europa, ze worden groter

5.3 De agrarische ontwikkeling en de positie van landbouwers
•

Voor 1800: 50 tot 80% van de bevolking werkzaam in landbouw
- Dit omdat men niet anders kan, ander kreeg men de bevolking niet gevoed
- Pas verandering bij de doorbraak van de aardappel in de 18e eeuw (dus ook een verandering in
het consumptiepatroon van de Europese bevolking)

•

West-Europa:
- Landbouweconomie, afhankelijk van grillen van de natuur
 Klimaatverschillen of misoogsten hebben een catastrofaal effect, want ze betekenen
voedselcrisis, stijgende prijzen en hongersnood
- Geleidelijke commercialisering van landbouw, veeteelt, nijverheid en handel
- Ontwikkeling van steden -> Ontstaan van het kapitalisme

•

Oost- en Midden-Europa:
- Commercialisering, maar beperkter in omvang
- Overwegend agrarisch
- Overwegend pre-kapitalistisch
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Boek p. 20-22 + ppt

Agragische productiviteit

Ten Westen v/d scheidingslijn
Hoogste opbrengsten: Engeland en
de Nederlanden

Positie van de boeren

Middeleeuwse feodaliteit (=boer is
gebonden met lijf en leden aan land en
heer) en horigheid verdween

omstreeks 1500 en er kwam een
vrije boerenstand tot ontwikkeling
(pracht- en belastingsysteem)
Talloze kleine boerderijen/gemene
gronden
(gevolg: versnipperde gebieden)

Ten Oosten v/d scheidingslijn
Laagste opbrengsten: Rusland,
Polen, Tsjechië, Slovakije en
Hongarije
Horigheid werd opnieuw ingevoerd
en gecontinueerd
-> Boeren bleven hier nog
eeuwenlang – vaak tot halverwege
de 19e eeuw – onvrij (ze bleven
lijfeigenen)
= ‘Tweede feodaliteit’

Uitzondering: Oost-Pruisen en Polen
DUS: Middeleeuwse West-Europese
‘horigheid’
Juridische status v/d horigen en
lijfeigenen
Verplichte arbeidsdienst op het
domein van de heer
Eigendom van de landheer

Politieke factoren om de 2e
feodaliteit in het Oosten te
verklaren (de rol van de adellijke
landsheren verschilde aanzienlijk)

Onvrij
Eerder uitzonderlijk (onder meer
door de uitgestrektheid van de
heerlijke domeinen)
Na 1500 nog sprake van een
uitgebreid stelsel van belastingen en
meer incidenteel ook een aantal
verplichte leveringen in de vorm van
tienden en herendiensten
-> Hier slaagde de centrale OH erin
meer macht naar zich toe te trekken
ten nadele van de
grootgrondbezitters

Het centrale gezag slaagde erin de
adel aan zich te binden of te
overheersen

Dynastieke vorsten slaagden erin
samen met de burgers in de steden
de macht van de adel in te perken

DUS: Centraal- en Oost-Europese
‘lijfeigenschap’
Onvrij
Nam steeds toe

Veelal geconcentreerd in
aangrenzende dorpen en
gemeenschappen
- Eenvoudiger om verplichte
arbeidsdiensten te vragen
- Meestal normale landarbeid
- Lijfeigenen gebruikten hun
eigen trekdieren en
werkmateriaal
- Zelfs hun kinderen werden
een aantal jaren
ingeschakeld i/h
huishouden van de heer
- Boeren sterk afhankelijk van
de lokale adel
(=belangrijkste
grootgrondbezitter)
De oorlogen en de dynastieke
rivaliteiten verzwakten het centrale
staatsgezag voortdurend -> lage
adel profiteerde hiervan:
- Ze vergrootten hun
landgoederen
- Ze breidden hun
arbeidsdiensten erop uit
- DUS: ze verhoogden de
productiviteit van hun
domeinen
Landsheren verkregen allerlei
voorrechten van het centrale gezag
(Polen, Oostelijk Duitsland, Hongarije en
Rusland):
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-> Via “liaisons dangéreuses”
(~Charles Tilly): de vorst verleent
voorrechten aan de steden in ruil
voor belastingen
-> dat geld gebruikte hij om bv. een
vaststaand burgerleger te
financieren (dus niet langer gebruik
maken van de diensten van de adel)

Economische verklaringen

-

Kwalitatief betere landbouw

-

Sterkere economie

-

Meer verstedelijkt

-

Recht spreken binnen een
bepaald gebied
(rechtspraak)
- Belastingen innen
- DUS: gehele dorpen
kwamen in de macht van
de lokale landsheer
-> In ruil bood de landsheer
bescherming en toegang
tot de grond
Er ontstond een nauwe coalitie
russen adel en vorst ten nadele van
de steden → Adel: een voldoende
sterke positie om boeren in een
gebonden positie te houden
Scherpe concurrentie met WestEuropa:
- W-E was economisch
sterker
- Een lage kwalitatieve
ontwikkeling van landbouw
-> vooral gericht op graan
en grondstoffen voor het
westen
- Twee uitwegen om LB te
verbeteren:
▪ Verhogen van
productie (irrigatie,
nieuwe manieren van
bemesting, …)
▪ Vermindering van
kosten door
intensivering en
uitbreiding van
arbeidsdiensten
→ In het Oosten koos
men voor de 2e optie
Groot deel van de bevolking (o.a.
adel en clerus) was niet actief
DUS: een hoge belastingdruk en
uitbreiding van arbeidsdiensten
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5.4 De handel en de nijverheid
•

We hebben al gezien dat er in Europa verschillen waren in de verstedelijking, dit had o.a. te maken met
verschillen op vlak van de handel en de nijverheid
Handel en nijverheid nam toe

Westen
Hierdoor vond er een
geleidelijke commercialisering
van LB en veeteelt plaats
-> Ontstaan van kapitalisme
(Dit in regio’s zoals Italië, de
Nederlanden en Engeland)
Het kapitalisme maakte zijn
opgang, dus ondernemers
richtten zich primair op het
maken van winst

Oosten
Hier ontbraken die processen
niet, maar ze waren beperkter
in omvang
DUS: beperkte
commercialisering en nijverheid
De Oost-Europese
samenlevingen bleven tot in het
midden v/d 19e eeuw
overwegend agrarisch en prekapitalistisch

Die winst haalde men toen in
eerste instantie uit de handel
→ Handelskapitalistisch systeem
Ontwikkeling van nijverheid
(gilden en ambachten), ook de
rurale nijverheid (putting-outsystem)
Druk handelsverkeer

•

Handel geconcentreerd in
bepaalde kuststreken

In de 15e en 16e eeuw was de handel vooral geconcentreerd in het gebied rond de Middellandse Zee,
maar het commerciële zwaartepunt verplaatste zich naar het Noordzeegebied
DUS: van een polycentrisch stedelijk netwerk naar een monocentrisch stedelijk netwerk

Middellandse Zeegebied
Twee invloedsferen: christelijke westen en
islamitische oosten
Handel tussen twee gebieden (= christelijk westen en
islamitisch oosten) via Constantinopel en Venetië

Noordwest-Europa
Sterke opkomst vanaf 1550-1560
Belang van voedselschaarste en ontwikkeling
graanmarkt (na 1550-1560: meer en meer
voedselschaarste in het Christelijke Middellandse
Zeegebied, dit kwam o.a. door de demografische groei) →

Hierdoor werd men meer verplicht graan in te voeren
vanuit NW-Europa (dit leidde bv. tot de ontwikkeling van
Amsterdam als belangrijke graanmarkt)

Polycentrisch stedelijk netwerk

Monocentrisch stedelijk netwerk dat verplaatste van
Antwerpen (16e E) naar Amsterdam (17e E) naar
Londen (18e E)
DUS: zwaartepunt van de markten verschoof

•

In het westen was de verstedelijking omvangrijker en verwierven de steden daardoor ook meer
economische en politieke autonomie
- De economisch actieve burgerlijke middenlagen in de steden verwierven rijkdom en geleidelijk
aan meer politieke macht
- Vanuit die groep gingen impulsen uit voor economische, bestuurlijke en culturele
vernieuwingen, waardoor de steden een machtsfactor van belang werden

17

•

In de steden: niet enkel handel belangrijk, maar er ontwikkelde zich eveneens een belangrijke
nijverheidssector
- Grootste deel van de bevolking werkte in de ambachtswerkplaatsen
- Produceerden meestal op bestelling voor een lokale krantenkring
- Organiseerden zich in gilden: zij regelden alles per beroepsgroep, zoals de voorwaarden van
toetreding tot het ambacht, de opleiding, de bescherming van de kwaliteit van de producten en
de prijsvorming + ze zorgden ook voor de sociale netwerken en bescherming van de leden bij
tegenslag, zoals ziekte of overlijden
MAAR: de gilden beheersten niet alle economische activiteiten
- Grootschalige activiteiten, zoals de scheepsbouw of mijnbouw werden niet via de gilden
georganiseerd + productie van goederen bestemd voor een grote, anonieme markt, die plaats
vond in grote werkplaatsen in de steden (manufacturen) of op het platteland (huisnijverheid)
was ook GEEN taak voor de gilden

•

Daar waar de agrarische productiviteit laag was of waar er sprake was van relatieve overbevolking (zoals
Zuid-, West- en Centraal-Europa): rurale nijverheid
- Voorbeelden van gebieden met een vroege rurale industrialisatie zijn Vlaanderen en Brabant in
de 14e en 15e eeuw
- Dit systeem bood een aanvullend inkomen voor de agrarische bevolking wanneer er minder
werk was op het land

•

Huisnijverheid (=Proto-industriële nijverheid)
- Putting-out systeem = huisnijverheid
- Koopman-ondernemer in de stad verschafte grondstoffen en productiemiddelen, zoals een
weefgetouw of spinnenwiel
- Deze werden aan de landbouwer-arbeider gegeven, die de grondstoffen thuis verwerkten (vaak
samen met andere leden van het gezin)
- Het afgewerkte product werd terug bezorgd en de gezinnen ontvingen hiervoor een stukloon
(een betaling per geproduceerd stuk)
→ Gezinnen zijn compleet afhankelijk van de kooplieden-ondernemers, winstmaximalisatie
gebeurt bij hun
→ De gezinnen werken dus voor een anonieme markt
- Vaak werden verschillende personen in het huishouden hiervoor ingezet, zodat ze een
aanvullend inkomen verwierven → MAAR dit gaf de koopman goedkope arbeidskrachten
- Die rurale huisnijverheid varieerde regionaal sterk en betekende een grote concurrentie voor de
stedelijke textielnijverheid
- Het gezin functioneerde als productie-eenheid en nam op die manier ook een centrale plaats in
het economisch leven in (onderscheid met fabrieken later)

•

Een aantal historici, waaronder Mendels: “Deze rurale nijverheid betekent een stimulans voor de
industriële ontwikkeling”, dit tijdens de 18e en 19e eeuw
DAAROM: proto-industrialisatie of proto-industrialisering als fase in het industrialiseringsproces

•

De manufacturen en huisnijverheid waren kapitalistische ondernemingsvormen: zij werkten voor een
anonieme markt (en niet langer op bestelling) en de ondernemer had geen dagelijks contact met zijn
producenten + de productievorm vergde investeringen in werktuigen, transport en voorraden, die een
doorsnee ambachtsman niet kon veroorloven EN kennis van omvangrijke afzetmogelijkheden van het
product, wat alleen kooplieden bezaten
→ Kooplieden: leiding in deze kapitalistische productievorm (dus: handelskapitalisme)

18

•

In handelskapitalisme: kooplieden = spil
- Zij realiseren de winsten door hun handelsactiviteiten
- Zij domineerden ook de productie van goederen

•

Handelskapitalisme manifesteerde zich ook in de koloniale handel

5.5 De sociale verhoudingen
•

Grote verschillen tussen groepen mensen op basis van economische, juridische en sociale positie en
tussen stad en platteland

•

Belangrijkste verschil: stand waartoe men behoorde
1. Adel
2. Clerus/geestelijkheid
3. Werkende bevolking
In een samenleving die grotendeels afhankelijk was van de landbouw, was het vanzelfsprekend dat
zij die de grond bezaten de meeste macht en status hadden

•

Na 1500: Europese samenleving bleef een standensamenleving, maar er traden wel veranderingen op
→ De positie van vrijwel alle sociale groepen werd beïnvloed door het proces van economische
verandering die een diepgaande invloed had op de machtsverhouding in de samenleving (dit had zijn
weerslag op verschillende standen in de samenleving)

•

Positie van adel
- Erfelijkheid en grondbezit
- Regionale verschillen in politieke en economische macht
▪ In een aantal Oost-Europese landen was de lokale machtspositie van de adel bijzonder
sterk, onder meer dankzij de relatief late opkomst van gecentraliseerde staten
▪ In Frankrijk en mediterrane gebieden trachtte de vorst de adel aan zich te binden via de
adelheffing waarbij vooral aan ambtenaren een adellijke titel werd verleend (ambtsadel)
→ Beknotte de zelfstandigheid van de adel
▪ Ook gebieden met grotere concentraties aan steden beperkten de macht van de adel

•

Positie van geestelijkheid (clerus)
˗ Hangt af van morele en religieuze waarden
˗ Contacten met bevolking
˗ Groot grondbezit

•

Positie van werkende (vaak stedelijke) bevolking (dus: de gewone mensen)
- Derde centrum van macht: steden
▪ Welgestelde burgers hadden een belangrijke stem
▪ Sinds de middeleeuwen hadden de steden een eigen bestuur, belastingen en
rechtspraak, wat er voor zorgde dat ze onafhankelijk waren van de vorst en van de adel
op het platteland
- Meer beroependifferentiatie met verschillend prestige
→ Het recht om gebruik te maken van de stedelijke voorzieningen, vrijdom van een aantal
belastingen en ook voorwaarde voor eventuele politieke invloed of voor toegang tot bepaalde
beroepen en ambachten = burgerrecht en dat speelde een rol
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-

Formeel burgerschap voor beperkte groep (voor de mensen die geboren zijn in de stad of voor de
mensen die het burgerrecht kunnen kopen)

-

•

Afhankelijk van geboorterecht of met financiële drempels
▪ Het formeel burgerschap in de stad was een geboorterecht
▪ Als je verhuisde naar een andere stad, moest je burgerrecht kopen: dit vereiste niet
enkel financiële middelen, maar ook economische zelfstandigheid
▪ Welvarende burgers konden in sommige steden, zoals de Nederlanden of in Noord-Italië,
stedelijke heerschappij krijgen
▪ In andere steden was de invloed van de adel nog bijzonder groot

Positie van de stedelijke en agrarische arbeidende bevolking en de armen
- Op het platteland waren het inkomen, het grondbezit en de juridische positie (die van lijfeigene
of vrije boer) van doorslaggevend belang
- Grootste deel van stedelijke bevolking: geen burgerrecht
- Als ze EN geen burgerrecht hadden EN hun financiële middelen waren beperkt, versterkte dit
alleen maar de afhankelijkheid van hun meerderen
- De armen: stedelijke autoriteiten gingen hardhandig en opportunistisch met hen om
▪ Ze werden toegelaten wanneer hun arbeid nodig was, was dat niet het geval, dan
werden ze uit de stad gezet of in werkhuizen te werk gesteld of opgesloten in
gevangenissen voor bedelarij, etc.
▪ De kerk droeg zorg voor de zwakkeren, de armen en de zieken in de gemeenschap
(Een georganiseerde en systematische sociale zorg voor de armen door de staat was er
nl. nog niet)

5.6 De politieke en culturele ontwikkelingen
•

•

Standenmaatschappij
- Principiële rechtsongelijkheid
- Sterk gereglementeerd
- Variaties in:
▪ Verhouding tussen standen
▪ Centraal gezag en legitimiteit van de vorst

Deze indeling zie je ook al in andere
gebieden dan Europa verschijnen, bv.
Indië kende ook al een
standenmaatschappij

In het westelijke deel van Europa
- Vanuit de laatmiddeleeuwse monarchieën ontwikkelde zich in de 16e en 17e eeuw betrekkelijk
sterke dynastieke staten (= het kader voor de economische en politieke ontwikkelingen
gedurende de volgende eeuwen)
- Ondanks de oorlogen en soms verschuivingen van grenzen, kende het stelsel van de staten in WE een relatief grote continuïteit → kernterritoria van deze staten waren betrekkelijk stabiel
- Centraal gezag van vorst varieerde
- Differentiatie tussen economie & politiek, markt & staat, burgerlijke maatschappij & vorstelijk
gezag
- Westers kolonialisme gericht op gebieden buiten Europa en niet gericht op territoriale expansie,
maar op handelsbelangen
▪ Het Westerse imperialisme van voor 1800 was vooral gericht op gebieden buiten Europa
▪ De kolonies werden verkend niet met het oog op territoriale veroveringen, maar
vanwege handelsbelangen
DUS: handelskapitalistisch systeem
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•

In het Oosten en Midden-Europa
- Geen sprake van een stelsel van dynastieke staten
- Imperiale rijken domineerden, zoals het Duitse Imperium, Oostenrijk-Hongarije, het Ottomaanse
Rijk en het Russische Imperium (= verbrokkelde gebieden die samen worden genomen)
- Groei van deze imperia in midden, oosten en zuiden van Europa: door militaire verovering en
door inlijving van aangrenzende gebieden (deze praktijk werd na 1800 verder gezet door
Pruisen, Oostenrijk en Rusland)
DUS: Territoriale expansie binnen Europa
- Impact burgerlijke lagen:
▪ Nauwelijks ondernemende burgerlijke lagen:
Het Ottomaanse Rijk en het Russische Rijk waren typische militair-agragische regimes
→ Minder aanwezigheid van burgerlijke strata
DUS: Minder/GEEN echte differentiatie tussen staat & religie, politiek & economie, staat
& ‘civil society’
▪ Belangrijkere burgerlijke lagen (wel vorming er van):
Midden-Europa: in staten zoals Duitsland en Oostenrijk-Hongarije behielden de keizers
en de adel tot in de 20ste eeuw een zeer grote politieke macht en bleven burgerlijke
groepen ondergeschikt

•

De internationale verhoudingen
- Regelloze verhouding tussen staten (er was geen ordenend principe die over het land waakte)
- Voortdurende dreiging van oorlog
- ‘Raison d’état’: staat als domein van de vorst (dus wat er met de nakomelingen van de vorst
gebeurde, bepaalde de toekomst van de gebieden)

•

Rivaliteit tussen staat was groot

De culturele ontwikkelingen
- Ten behoeve van de burgerlijke lagen in de steden kwam ook een specifieke stadscultuur tot
ontwikkeling → straten en parken aangelegd, er waren boekhandels en koffiehuizen
DUS: ontstaan van ‘burgerlijke cultuur’
- De burgerlijke cultuur drukte een grote stempel op de Westerse samenlevingen
▪ De burgerij (= ondernemers en ambachtslieden, maar ook beoefenaars van vrije
beroepen) in de steden onderscheidde zich duidelijk van de adel in levensstijl en in
standsbewustzijn
▪ De burger had nl. zijn maatschappelijke positie NIET te danken aan geboorte, maar aan
EIGEN inspanningen en verdiensten in handel, bedrijf of door studie
-> Hij werkte voor zijn voortbestaan en betaalde belastingen (in tegenstelling tot de
adel)
▪ Door de handelscontacten beschikte deze burger vaak over een ruimere blik op de
samenleving en de wereld
De adel daarentegen bleef erg lokaal georiënteerd
▪ Dit was vooral in de steden waar 1) de culturele transformaties van de renaissance 2)
de hervorming en 3) de Verlichting doordrongen
▪ Opmerking: dit gold enkel voor de meer bevoorrechte groepen in de samenleving -> Een
groot deel van de samenleving was nl. ongeletterd → veel minder toegang tot literatuur
en cultuur
- Grote discrepantie tussen de wereld van de geletterde elite en van anderen
-> In een samenleving waar analfabetisme zeer hoog is, is men afhankelijk van de kennis van
anderen → Kerk en geloofsgemeenschap waren zeer belangrijk
- Manieren om de wereld te begrijpen:
▪ Volkscultuur met sterke lokale en regionale verschillen
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▪
▪

Kerk en geloof
Wetenschap (voor elites)

5.7 (Verdere) ontwikkelingen gedurende de 19e en de 20ste eeuw
•

Structurele verschillen tussen West- en Oost- en Midden-Europa ontplooiden zich verder
→ Deze periode: versnellingsfase in het moderniseringsproces
→ Vanaf de 19e eeuw: overgang van het ancien régime naar de moderne samenleving (wordt vaak
gezien vanuit de moderniseringsgedachte als een ontwikkeling van een immobiele naar een
moderne samenleving gebaseerd op individuele vrijheid)
→ In dit tijdvlak: fundamentele transformaties (hoofdzakelijk in het westelijke deel van Europa) die
de samenleving fundamenteel wijzigden:

Economisch
(overgang van het handelskapitalistisch
systeem naar het industrieel
kapitalisme)

Westen
Industrialisering; dit betekende
het einde van het agrarisch
tijdperk (maar sterk regionaal
gedifferentieerd)

Midden en Oosten
Tragere economische
ontwikkeling (op Duitsland na),
ze beven grotendeels agrarisch
Voorbeeld: Rusland:
ommezwaai naar een moderne
maatschappij werd geforceerd
onder het communisme (dit
toont aan hoe er in de tijd voor het
communisme nog nauwelijks sprake
was van differentiatie tussen politiek
en economie)

Sociaal

Sterke sociale polarisatie

Politiek

Ontstaan van moderne
nationale staten uit oude
dynastieke staten

(ontstaan van de zogenaamde (liberale)
natiestaat die de ingewikkelde politieke
structuren van het ancien régime verving,
dit ging gepaard met belangrijke
maatschappelijke veranderingen, zoals
urbanisering, migratie en secularisering)

Het volk moest onder Stalin
geforceerd economische groei
ontwikkelen -> dus via
staatsingrijpen krijg je een
economische groei
Grotere beroependifferentiatie
en complexe sociale structuur
Minder geleidelijke
ontwikkelingen

Ondermijning macht van vorst
en adel door burgerij

Doordat er geen krachtige
burgerij was, versterkte dit de
positie van de adel

Processen van centralisering,
bureaucratisering werden
verder gezet + langzaam kwam
er democratisering v/h
politieke leven naar boven

Die adel was antiliberaal en
vaak ook antidemocratisch

Gematigd nationalisme

Extremere vormen van
nationalisme

(omdat de grenzen v/d nationale
gemeenschappen grotendeels
samenvielen met de grenzen van de staten
→ wie Frans of Engels was, stond al vast
voor 1800)

(nationalisme meer gefixeerd op bepaling
en afgrenzing van volkeren →
nationalisme werd gesteld in termen van
taal en etniciteit en het was gekoppeld aan
het streven naar ‘eigen’ staten)
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˗

˗
˗

Politisering van het
natie-begrip vanaf de
18e eeuw
Collectieve nationale
identiteit = duidelijk
Dominantie van civiele
variant van het
nationalisme in
bepaalde perioden

˗

˗

Collectieve nationale
identiteit =
problematisch
Dominantie van
etnische variant van
het nationalisme in
bepaalde perioden

5.8 Epiloog
•

In dit hoofdstuk: de contouren geschetst van de divergente ontwikkelingen in Europa
→ Grotendeels te verklaren vanuit een verschillende uitgangspositie van deze gebieden en vanuit
de structurele en conjuncturele ontwikkelingen na 1500
→ Dieper ingaan op de demografische ontwikkelingen in de staatsvorming, vooral in het Westelijke
deel van Europa in de volgende hoofdstukken
→ Belangrijk: rekening houden met heel wat regionale variaties en tempoverschillen in de
ontwikkeling tussen de gebieden, maar ook in de verschillende delen in Europa (in dit hoofdstuk
enkel een aantal grote lijnen geschetst)
→ Belangrijk: de positie van de Zuidelijke Nederlanden/België in dit geheel te schetsen:
- De regio is bevoordeligd door de centrale ligging en de beschikbaarheid van water
- Hierdoor: een belangrijk handelsknooppunt
- Daardoor: gebied snel verstedelijkt en werden de steden belangrijke centra van macht
- De vroege industrialisering en de uitbouw tot een jonge liberale natiestaat in de 19e
eeuw bouwden hierop verder

DEEL 1: Demografische ontwikkelingen in historisch perspectief
Inleiding
•
•
•
•
•

Bevolkingsgroei: ongelijk verdeeld over verschillende continenten
De demografische ontwikkelingen hebben implicaties op diverse domeinen van het leven
De vruchtbaarheidscijfers bepalen de leeftijdssamenstelling van de bevolking, maar evengoed de noden
qua onderwijs, arbeidsaanbod of sociale voorzieningen
Op wereldschaal bepalen de demografische ontwikkelingen ook mee de economische verhoudingen en
politieke evenwichten tussen landen en werelddelen
Inschatten van die ontwikkelingen: met prognoses gewerkt, tenzij in historisch onderzoek, dan wordt er
teruggeblikt → mogelijk de demografische ontwikkelingen en de verschillen tussen landen en
continenten in een langetermijnperspectief te plaatsen en te vergelijken + oorzaken en gevolgen er van
in beeld brengen

H1: De studie van demografische ontwikkelingen in het verleden (1500-2000)
1.1 De historische demografie
•

Demografie = onderzoek naar de omvang, de samenstelling, de spreiding en de groei van de bevolking

•

Historische demografie = de bevolking in het verleden bekijken -> niet enkel de veranderingen in de
omvang van de bevolking (groei of vermindering), maar ook aandacht voor heel wat deelaspecten zoals
geboorte, sterfte, het huwelijk, de vruchtbaarheid en de migratie in het verleden
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•

Bestudeerde variabelen:
- In de 1e plaats kijken naar: biologische variabelen, zoals de geboorten en de overlijdens (die drukt
men uit in ratio’s)

-

•

Daarna wordt er naar sociale variabelen, zoals het huwelijksgedrag en de migratie gekeken
Om naar verklaringen te zoeken spelen economische, culturele, sociale, politieke elementen een
grote rol
Bijvoorbeeld: binnen de historische demografie wordt benadrukt dat de voedselproductie, als
voorwaarde voor elk bestaan, een cruciale betekenis heeft voor de demografische ontwikkeling,
terwijl de voortplanting ook bepaald wordt door culturele factoren, zoals bv. de aanvaarding van
het gebruik van anticonceptiva

Groeiende populariteit van de historische demografie sinds ca. 1950
- De pijlsnelle toename van de wereldbevolking rond het midden van de 20ste eeuw heeft dit
veroorzaakt
- Invloed van Franse historische “Ecole des Annales” -> zij beschouwde de demografische
ontwikkeling als een belangrijke schakel tussen de economische en de sociale geschiedenis
- Ook in Engeland sloot de historische demografie aan bij de al ingeslagen weg naar een meer
structurele sociale geschiedenis → In 1964 een specifiek onderzoeksinstituut: “Cambridge
Group”
DUS: zo zie je dat historische demografie veel aandacht begon te krijgen
-> Voordien was er ook interesse, bv. in de jaren 1940-1950, maar toen gebeurde het onderzoek
vooral aan de hand van kwalitatief materiaal en op een weinig systematische manier

1.2 Het historisch bronnenmateriaal
•

Sinds de oudheid
- Volkstellingen op incidentele basis, georganiseerd door de overheden (vaak vanuit fiscale
motieven)
- Lijsten met belastingplichten of overzichten van weerbare mannen (= zij die in staat zijn om oorlog te
voeren) reiken incidenteel materiaal aan voor de studie van de bevolkingsontwikkeling
(DUS: meer gegevens van mannen dan van vrouwen)

•

Sinds midden van de 16e eeuw
- Een aantal betrouwbare bronnen
- Om beter te kunnen toezien op de rechtgelovigheid onder de katholieken: doop-, trouw-, en
begrafenisregisters -> Ten aanzien van het Concilie van Trente (1545-1563)
= parochieregisters
- Protestanten volgden

•

Na 1792: toen de Franse Republiek de moderne burgerlijke stand organiseerde
- Ontstaan van systematische registratie voor de hele bevolking (niet enkel voor bepaalde
geloofsgroepen)
- Sindsdien is de registratie van geboorte, huwelijk en overlijden een taak van de civiele overheid
→ het werd een civiele taak de burgerlijke stand bij te houden
- Het revolutionaire regime zette ook een systeem van tienjaarlijkse volkstellingen op (-> in de
loop van de 19e eeuw werd dit meer regelmatig)
- Overheid speelde een steeds grotere rol; ze gaf de opdracht om steeds meer gegevens over de
bevolking te verzamelen
→ Dit leidde tot een overheidsapparaat dat ook de demografische ontwikkelingen scherp in
het oog hield
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-

•

Gebruik van cijfermateriaal als beleidsinstrument
→ Statistici, zoals de Belg Adolphe Quetelet (1796-1874) legden niet enkel de basis voor de
moderne sociale wetenschappen, maar bevorderden ook het gebruik van cijfermateriaal
als beleidsinstrument
▪ Sociale statistiek als beleidsinstrument voor de staat
▪ Nadien gebruikt om de mensen die buiten het gemiddelde/normale behoren,
daarvoor een specifiek beleid te ontwikkelen → beleid dat voor bepaalde
mensen strenger optreedt
▪ Empirisch onderzoek
▪ Bewustwording van nieuwe samenleving
▪ L’homme moyen = de gemiddelde, normale mens

Nu is de burgerlijke staat van individuen uitgebreid
→ Niet allen geboorte, sterfte en huwelijk, maar ook wettelijk samenwonen en echtscheiding worden
geregistreerd door de ambtenaren van de burgerlijke stand

1.3 De hoofdrolspelers van de demografie
•
•

•

Groei of terugval van een bevolking in een bepaald gebied bepalen:
(geboorte – sterfte) + (immigratie – emigratie) = bevolkingsverloop
Noodzakelijk: geboorte- en sterftecijfers duidelijk te definiëren!!
- Demografen gebruiken deze om inzicht te krijgen in het ruwe cijfermateriaal EN om zinvolle
vergelijkingen te kunnen maken
- Dat kunnen vergelijkingen in ruimte en tijd zijn
- Veel gebruikte methode voor een grote populatie: het afleiden van verhoudingsgetallen of
ratio’s, bv. 45 op 1000
 Aandacht op de verhouding: bv. het aantal gehuwden PER 1000 leden van de gehele
populatie
 Ratio’s kunnen worden berekend ten opzichte van de totale bevolking, maar ook ten
opzichte van de risicobevolking (= de totale verzameling van mensen die het ‘risico’
lopen om een bepaalde gebeurtenis, zoals huwen of zwanger worden, meemaken)
Elementaire variabelen
- Het geboortecijfer of de nataliteit
▪ Het aantal levendgeborenen op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode in een
bepaald gebied
▪ Vaak uitgedrukt per duizend leden van de populatie
▪ Hiermee wil men de snelheid van de bevolkingsevolutie meten
▪ Doodgeborenen kinderen niet meerekenen (heeft weinig zin)
- Het sterftecijfer of de moraliteit
▪ Het aantal overledenen per duizend inwoners in een bepaalde periode en in een bepaald
gebied
- De (huwelijks)vruchtbaarheid of de fertiliteit
▪ Het aantal geborenen per 1000 gehuwde vrouwen
▪ Het gaat om het aantal kinderen dat vrouwen of koppels daadwerkelijk ter wereld
brengen
→ Doodgeboortes, foetale sterfgevallen en abortus worden niet meegerekend
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•

Verdere bewerkingen
- Natuurlijk verloop of natuurlijke aangroei
▪ Berekenen door: het verschil te maken tussen het geboorte- en het sterftecijfer
▪ Uitdrukken per duizend, hoewel ook vaak in procenten
▪ Dit geeft nog geen correct beeld van het bevolkingsverloop in een bepaalde regio op een
bepaald tijdstip
- Migratiesaldo
▪ Het verschil tussen immigratie en emigratie
▪ In het geval van een positief migratiesaldo spreekt men ook wel over een migratieoverschot
of migratiesurplus
- Bevolkingsverloop
▪ Natuurlijk verloop + migratiesaldo

•

Meer verfijnde indicatoren (want de bovenstaande zoals bv. geboortecijfers zijn ruwe indicatoren -> ze maken
abstractie van allerlei factoren die de reproductiepatronen en de algemene gezondheid v/e bevolking kunnen
beïnvloeden)

-

-

-

•

Leeftijdsopbouw
▪ Een in doorsnee oudere bevolking zal sterker onderhevig zijn aan sterfte en uiteraard ook
minder kinderen voortbrengen
▪ Het omgekeerde geld voor een jongere bevolking
Geboortecijfer relateren aan vruchtbare leeftijd
▪ Biologische factoren komen er bij kijken, bv. het feit dat een vrouw 9 maanden zwanger is en
daarop volgt een periode van tijdelijke onvruchtbaarheid, er kunnen miskramen voorkomen,
en de vruchtbaarheid neemt af naarmate men ouder wordt
▪ Culturele factoren kunnen (ook) beperkingen opleggen aan de seksuele activiteit van een
vrouw in haar vruchtbare levensfase, bv. de maatschappelijke aanvaarde huwelijksleeftijd
▪ Bij een populatie van vrouwen die regelmatig seks hebben en geen anticonceptie gebruiken:
gemiddeld geboorte-interval van 20 maanden tussen 2 zwangerschappen
Een vrouw kan maximaal 15 kinderen op de wereld brengen gedurende een periode van 25
jaar vruchtbaarheid
Levensverwachting bij geboorte
▪ Ze geeft de verwachte gemiddelde duur van het leven aan → Het aantal karen dat een
pasgeborene gemiddeld genomen zal leven
▪ Altijd in functie van een bepaald moment uitgedrukt
▪ Men gaat hier uit van leeftijdsspecifieke sterftekansen die verondersteld worden stabiel te
blijven (= hypothetisch)
▪ Deze gegevens kunnen sterk vertekend worden: bv. door grote kindersterfte
▪ Levensverwachting kan ook gerelateerd worden aan geslacht, sociale klasse, beroep of
woonplaats
▪ Afzonderlijk berekent voor vrouwen en mannen
Vrouwen leven gemiddeld langer en dat heeft zowel met biologische factoren, als met
economische, sociale en culturele factoren te maken (de laatste jaren krimpt het verschil
tussen mannen en vrouwen geleidelijk)

Het blijft moeilijk om uitspraken te doen over de omstandigheden waaronder mensen huwden,
migreerden, kinderen baarden of stierven
- Methode gebruikt om dergelijke vragen te beantwoorden: gezinsreconstructie
▪ Sinds de jaren 1950
▪ De reconstructie van gezinsverbanden in een bepaalde plaats en gedurende een bepaalde
periode
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▪

-

-

-

Alle namen van een bepaald gezin worden bv. aan de hand van parochieregisters verzameld
en met elkaar in verband gebracht
▪ Daarna worden meerdere generaties gevolgd, waardoor het patroon van trouwen en
kinderen krijgen, de tijd van huwen en sterven en de levensduur aan het licht komen
▪ Per gezin of per locatie worden vervolgens gemiddelden berekend
Drie problemen komen voor bij gezinsconstructies:
1) Het is niet mogelijk om alle mensen te volgen omdat ze na een tijd niet meer in de
archiefbronnen zijn terug te vinden (bv. met een onbekende bestemming vertrokken)
2) Als je gezinnen in een bepaalde gemeente, wijk of dorp wil reconstrueren, heeft men vaak
te maken met grote aantallen mensen en gegevens (bv. een grote stad: zeer tijdrovend en
arbeidsintensief)
3) Ook al heeft men voor enkele honderden dorpen in een bepaald land gezinsreconstructies,
toch blijft het moeilijk om de vraag te beantwoorden hoe representatief de resultaten zijn
-> Meestal beschouwt men het resultaat vooral als exemplarisch
Een vergelijkbare methode, met vergelijkbare problemen: de cohorteanalyse
▪ Er wordt een cohorte samengesteld (= een groep mensen die op dezelfde leeftijd dezelfde
historische periode doormaken), die vervolgens gedurende een langere periode worden
gevolgd
▪ Uit deze veelheid van levensgeschiedenissen -> een patroon afleiden dat voor de hele
cohorte geldt
▪ De uitspraken gelden hier voor een grote groep mensen (cohorte) en NIET de inwoners van
een bepaalde plaats en op een bepaald tijdstip
▪ Methode gestimuleerd door: de totstandkoming van grootschalige longitudinale
databestanden met levensloopgegevens en door de introductie van nieuwe kwantitatieve
verwerkingsmethoden
De levensloopanalyse is een vergelijkbare techniek
▪ Ze volgt individuen doorheen verschillende fasen in de levensloop (geboorte, verlaten van
het ouderlijk huis, huwelijk, eerste geboorte, etc.) om meer te weten over de
omstandigheden waarin individuen dergelijke beslissingen namen + de impact daarbij van de
historische omstandigheden, de gezinssituatie en de individuele kenmerken

1.4 De evolutie van de wereldbevolking in de long-run
•

Over de vroegste periode van de mensheid: weinig zekerheid op demografisch vlak

•

Men neemt aan: nomadische levenswijze kon enkel handhaven bij een extreem lage bevolkingsdichtheid
+ ook de klimaatschommelingen zetten een rem op de demografische expansie

•

10e millennium v.Chr. = het ijkpunt, omdat toen de 1ste landbouwgemeenschappen ontstonden in het
Nabije Oosten, China en Midden-Amerika
 De mens koos een vaste stek
 Ze domesticeerde nuttige diersoorten en eigende zich bepaalde planten als basisvoedsel toe
 Deze factoren waren waarschijnlijk verantwoordelijk voor de groei van de bevolking
 Men schat dat de totale wereldbevolking bij het begin van onze tijdrekening was opgelopen tot
ca. 250 miljoen
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•

De evolutie van de wereldbevolking per continent, jaar 0-2000, in miljoenen
- De wereldbevolking groeide
eeuwenlang relatief langzaam en
versnelde pas vanaf de 19e eeuw
- Rond 1650: ongeveer 500 miljoen
mensen
- De volgende 150 jaar verdubbelde de
bevolking
- Rond 1800: de kaap van 1 miljard
mensen werd bereikt
- Rond 1930: 2 miljard mensen
- Rond 1960: 3 miljard mensen
- 1975: liepen er al 4 miljard mensen rond
- Rond het millennium werd de kaap van
6 miljard overschreden
DUS: de wereldbevolkingsomvang verviervoudigde in de loop van de 20ste eeuw
Vandaag: wereldbevolking groeit jaarlijks met ongeveer 80 miljoen mensen (groeiritme van 1,3%)
-> Groei hoofdzakelijk i/d minder ontwikkelde landen

•

Groei van de wereldbevolking: geen lineair proces
- Cijfers getuigen van 2 demografische crises
1. 1340-1400: de wereldbevolking daalde toen met 67 miljoen
 Grootste terugval: in Azië en Europa -> de bevolking viel met een zesde en een
kwart terug
 Oorzaak: een heel gevaarlijke infectieziekte, nl. de pest die zich van in Mongolië
via de handelsroutes verspreidde naar het Aziatische vastenland en vandaar
naar West-Europa
 De ziekte flakkerde nog sporadisch op, zoals in 1520, 1570, 1600, 1630 en 1660
 Laatste pestepidemie op Europese bodem: 1720-1722 in de Provence (ZuidFrankrijk)
2. 16-eeuwse Amerika: na een eeuw kolonisatie viel de bevolking er terug met ca. 67%
 Volgens de zwarte legende (leyanda negra), die door tegenstanders van Spanje
verspreid werd, was deze tragedie te wijten aan de wreedheid van de Spaanse
conquistadores (=veroveraar)
 De waarheid is nog tragischer: na de val van de inheemse imperia maakten de
Spaanse veroveraars de Indianen tot slaven wat de autochtone bevolking
bijzonder verzwakte
 De Spaanse overheersing ging (ongewild) gepaard met een invasie van
ongekende bacteriën en virussen
-> Ziekten waartegen men in de Nieuwe Wereld nauwelijks enige weerstand
had
 De pokken, de griep, de mazelen eisten heel wat mensenlevens
 Hetzelfde drama herhaalde zich toen de Europeanen gedurende de 18e eeuw
overgingen tot de exploratie van Oceanië

•

Ten slotte woonde minstens de helft van de wereldbevolking in Azië op om het even welk moment in de
geschiedenis

•

Europa kwam op de 2e plaats
→ Vanaf de 19e eeuw kwam Europa op mondiaal vlak op de 2e plaats
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•

Enkel in de periode 1400-1600: de bevolking in Afrika (dat geografisch veel groter was) omvangrijker

•

Voor het grootste deel van de tijd woonde iets minder dan 1/5 van de wereldbevolking in Europa

•

Tussen 1700 en 1900: het aandeel van Europa klom op van 18,4% naar 25,5%

•

De 20ste eeuw zorgde voor een totale ommekeer:
- 2000: Europa was teruggevallen naar de 4e plaats -> omstreeks 12,6% van de wereldbevolking
- Na Azië nemen Afrika en Amerika de 2e en 3e plaats in
- Landen met de hoogste bevolkingsaantallen:
 China op de 1e plaats met 1 318 miljoen inwoners in 2007
 India volgt hen met 1 132 miljoen inwoners
 De VS had 302 miljoen inwoners

1.5 Thomas Robert Malthus of de onafwendbaarheid van catastrofes
•

De theorie van Thomas Robert Malthus (=dominee)
- Meest bekende theorie + meest versleten cliché van de historische demografie: “Essay on the
Principle of Population as it affects the future Improvement of Society” (1798)
-

Hij dacht na over de schijnbare onafwendbaarheid van catastrofes die zo typerend waren voor
de bevolkingsontwikkeling in het pre-industriële tijdperk

-

Hij constateerde (op grond van historische beschrijvingen) dat
perioden van crises met epidemieën, oorlogen en bijgevolg ook
hoge sterfte, telkens werden gevolgd en voorafgegaan door
perioden van relatieve bloei en bevolkingsgroei

-

Hij vertrekt daarbij vanuit 2 premissen:
1) Een mens kan niet zonder voedsel
2) De seksuele begeerte van de mens is noodzakelijk en zal niet verminderen

-

Probleem: tussen die 2 bestaat een onoplosbare spanning

-

Hij beweerde: een niet-gecontroleerde bevolking is in staat zich te vermenigvuldigen volgens een
meetkundige of geometrische reeks (dus 1, 2, 4, 8, enz.), terwijl de bestaansmiddelen op zijn
best toenamen als een rekenkundig of aritmetische reeks (1, 2, 3, 4, enz.)

-

In die hypothese: de bevolking verdubbelde alle 25 jaar
-> bv. van 1 naar 2 miljoen in een kwarteeuw, dan naar 4 miljoen vervolgens naar 8 miljoen
tegen het einde van de eeuw

-

Door alle beschikbare arbeid en inventiviteit te mobiliseren, kan men op 25 jaar toe komen in
plaats van 1 miljoen, 2 miljoen mensen te voeden
Dan heeft men nog een kwarteeuw om dit op te drijven tot 3 miljoen monden, op het einde van
de eeuw gaat het om 4 miljoen.
MAAR: ondertussen is de bevolking wel tot 8 miljoen gestegen
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-

Conclusie: Er is een voortdurende spanning tussen bevolkingsomvang en de economische
bestaansmiddelen: “The power of population is indefinitely greater than the power of earth to
produce substince for man”
→ In het begin zijn de bestaansmiddelen en de bevolkingsgroei in evenwicht, maar dat kan
dus plots veranderen
→ De gevolgen hiervan zijn catastrofaal → hongersnood
→ Dit moet voorkomen worden door het beperken van de bevolkingsgroei, dat kan op 2
manieren
I.
Minder geboortes
II.
Meer sterfte -> door ziekte, oorlog of honger benoemde Malthus: “a positive
check on population growth”
→ Zelf was hij een voorstander van “a preventive check”
III.
Bv. niet huwen of het huwelijk uitstellen, dit kon door de dominee gerealiseerd
worden door “de moral restreint” (= minder kinderen a.k.a. minder monden
voeden)
→ DUS: door de aanpassing van het demografisch gedrag kon de groei van de bevolking
worden afgeremd → zo een demografische ramp voorkomen

Kleine samenvatting van Malthus’ theorie
˗ Spanning tussen bevolkingsgroei en bestaansmiddelen
˗ Homeostatisch systeem (= tekort aan voedsel gepaard met bevolkingsgroei)
˗ Catastrofale gevolgen (hongersnood en dus veel doden)
˗ Pessimistische visie, maar geeft wel de problematiek weer van periodieke schaarste in
traditionele landbouwmaatschappij
•

Malthus en de historici
- Zijn gedachtegoed werd erg populair onder andere historici
(zie afbeelding)
▪ Er is een bepaalde bevolkingsomvang: hoe groter de
bevolking, des te meer de voedselprijzen gaan
stijgen (want systeem van relatieve schaarste)
▪ Als uw voedselprijzen stijgen, gaat het reëel inkomen
dalen (want je moet meer geld geven aan voedsel,
dus er blijft minder over voor iets anders)
▪ Dus de sterfte gaat negatief beïnvloed worden als je in dit systeem blijft
▪ Oplossing volgens Malthus: je gaat later trouwen, waardoor de bevolkingsomvang
gereduceerd kan worden
˗

Integratie ideeën David Ricardo (1817)
▪ Hij probeerde Malthus’ theorie te koppelen aan waarde van grondbezit
▪ Als je problemen hebt met voedselvoorziening: meer en meer grond in ontwikkeling
nemen (zo proberen productie van voedsel te doen stijgen)
▪ Maar dat leidt tot dalende meeropbrengsten, want je gaat grond in gebruik nemen die
minder vruchtbaar is
▪ Hierdoor gaan de opbrengsten van uw grond minder bruikbaar/groot zijn
▪ Dus op alle mogelijke manieren hebben mensen met schaarste te maken
DUS: Malthusianen zijn pessimistisch over de mogelijkheden van een agrarische samenleving
om op de langere termijn een bevolkingssurplus op te nemen → problematiek van
periodieke schaarste in een traditionele landbouwmaatschappij
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˗

Het gedachtegoed bleek bijzonder nuttige diensten te bewijzen voor de conceptualisering en de
interpretatie van de pre-industriële economie

-

MAAR: Het gedachtegoed bleek controversieel te zijn:
▪ De verwachte spanningen tussen landbouwareaal en bevolkingsgroei mondden door een
complex van factoren NIET uit in een catastrofale moraliteit gedurende de 19e eeuw
DUS: Prognose niet uitgekomen
▪

De productiviteit van de 19e-eeuwse landbouwsector evolueerde zelfs zo gunstig dat een
steeds groter gedeelte van de bevolking buiten de landbouwsector tewerkgesteld kon
worden (dankzij bv. de aardappelteelt of betere vruchtwisselingen)
DUS: de aarde was in staat luttele miljarden extra mensen te voeden
DUS: Prognose niet uitgekomen

▪

Naar aanleiding van de naoorlogse ontwikkelingsproblematiek (problematiek van
honger, ondervoeding en armoede) werd opnieuw naar de theorie van Malthus
gegrepen
→ In de jaren 1950 en 1960 zou het Malthusianisme aan de basis liggen van de
bevolkingspolitiek die door de Verenigde Naties werd gevoerd

▪

Sommige auteurs wezen er op dat van een bevolkingstoename en -druk ook
stimulerende invloeden kunnen uitgaan

▪

Ester Boserup (economiste): een maatschappij die met een snel groeiende bevolking
wordt geconfronteerd, kan daaruit kracht en creativiteit putten om de dreiging van
hongersnood en dalende welvaart te bekampen
Bevolkingsdruk is vaak een noodzakelijke voorwaarde om technologische vernieuwingen
in de landbouw mogelijk te maken, waardoor de productiviteit verder kan stijgen
Een hogere bevolkingsdichtheid leidt niet alleen tot dalende meeropbrengsten, maar
ook tot schaalvoordelen
Zo laat een grotere bevolking allerhande ontwikkelingen en projecten toe die anders
onverantwoord duur of arbeidsintensief zouden zijn
Deze technologie-optimisten geven als voorbeeld de uitgebreide irrigatiewerken tijdens
de Oudheid in het Nabije Oosten en de uitbouw van een spoorwegennet in het 19eeeuwse Europa

▪

Andere omstandigheden in de samenleving waardoor grotere bevolkingsgroei niet hoeft
te leiden tot het dichtklappen van de Malthusiaanse val
 Druk van de bevolking op de bestaansmiddelen kan leiden tot de inzet van meer
mensen en meer grond (kwantitatieve uitbreiding) en tot technologische
vernieuwingen die de productiviteit van arbeid en grond ten goede komen
(kwalitatieve uitbreiding)
 Ook een efficiëntere organisatie van het productieproces of van de verdeling van de
producten kunnen, alvast tijdelijk, een oplossing bieden
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▪

In navolging van Boserup: de populisten argumenteren in termen van schaalvoordelen
De bevolkingsdruk stimuleert wetenschappelijke creativiteit, technologische
vernieuwingen en zo ook economische groei
De Malthusianen echter benadrukken vooral de effecten van schaarste
DUS: populisten -> schaalvoordelen i.p.v. schaarste

-

Zijn er werkelijk geen grenzen aan de groei? (deze vraag blijft voor velen open)

-

Neomalthusianen van een jongere lichting, bv. Meadows
▪ Ze wijzen op de schaarste aan kapitaal + op het uitgeput geraken van de niethernieuwbare grondstoffen en op de effecten daarvan op het milieu
▪ Zij houden ook rekening met de schade die toegebracht wordt aan het milieu ten
gevolge van de productie van goederen en het gebruik van nieuwe technologie

-

Populationisten repliceren hierop dat we naar een diensteneconomie evolueren, waardoor het
belang van grondstoffen zal moeten wijken voor het menselijke kapitaal

-

Hoe kan al dat menselijk kapitaal onder de huidige omstandigheden optimaal worden
ontwikkeld?
-> Welke ontwikkelingsstrategie het meeste is aangewezen voor de problematiek v/d Derde
Wereld hangt hiermee nauw samen
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H2: Krijtlijnen van de demografische ontwikkelingen voor 1750
De omvang van de bevolking
•

Voor de Industriële Revolutie (dus voor 1750): Europese bevolking relatief qua omvang

•
•

Periodes van bevolkingsgroei wisselden periodes af met een bevolkingsachteruitgang
Omvang van de bevolking bleef relatief laag
→ Dit door de hoge moraliteit in de pre-industriële samenleving
→ Heel veel geboortes, MAAR een grote kindersterfte
DUS: de bevolking nam nauwelijks toe
Europese bevolking was erg jong
→ Dit omdat de bevolking als het ware jong gehouden werd door de hoge graad van fertiliteit en de
lage gemiddelde levensverwachting
Ideaaltypische demografische parcours van de Franse meisjes illustreert dat de bevolking op een
bijzonder laag tempo groeide
→ Uitgangspunt: 1 000 Franse meisjes (°1740 –
1749)
→ Gemiddelde levensverwachting: 25 jaar (dit
komt door zuigelingensterfte)
→ Na 1 jaar waren er van de 1 000 meisjes nog
maar 725 in leven → 275 sterfgevallen (omwille
van enorme kindersterfte + voedselproblemen)
→ Op 25-jarige leeftijd waren er nog 416 van die 1 000 meisjes in leven
 Daarvan in huwelijk op gemiddeld 26 jaar: 374 vrouwen (wat eigenlijk een hoge leeftijd is

•

•

om te huwen)






•

Daarvan kinderen: 90%
Eerste kind meestal na een jaar huwelijk geboren
Het laatste kind als de moeder 40 jaar was
13 jaar vruchtbaarheid leverde niet elk jaar een kind op
DUS: interval per zwangerschap = 26 maanden
→ In totaal brachten die 374 vrouwen 2 191 zuigelingen ter wereld → gemiddeld 5,8 kind per
vrouw
→ Seksratio – de verhouding tussen de geslachten – bij deze pasgeborenen: 105
DUS: dit betekent dat er 105 jongens per 100 meisjes geboren werden
→ Omgerekend: het aantal meisjes dat werden geboren waren 1 043 -> zij vervingen de 1 000
vrouwen uit de generatie van hun moeders
Kleine veranderingen konden belangrijke gevolgen hebben
→ Stel: Die Franse meisjes zouden pas op hun 27 jaar trouwen (een jaar later dan normaal), dan zouden er
maar 962 meisjes geboren worden (waardoor de langzame bevolkingsgroei veranderde in afname van de bevolking)
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2.1 Structurele en catastrofale moraliteit
•

Duidelijk hoe hoog de moraliteit was in de pre-industriële periode

•

Kunstmatig onderscheid, om die hoge moraliteit te plaatsen:
→ De zogenaamde ‘normale’ of structurele moraliteit
 Bepaald door de lage gemiddelde
levensverwachting (ten gevolge van o.m. de
hoge kinder- en jongelingensterfte)
 Tabel: op 1 000 kinderen aangegeven hoeveel er op een bepaalde leeftijd nog in leven
waren (Londen & Meulan = steden, Crulai & Maasland = platteland)
 Uit tabel: Londen en het Noord-Franse Meulan -> Overlevingskansen lager dan in de
andere (plattelands-)dorpen
 “Urban graveyard”-effect
▪ = Het quasi structurele sterfteoverschot van de pre-industriële stad
▪ Sterfteoverschot in steden in de gebrekkige gezondheid- en
hygiëneomstandigheden die, indien nog eens gepaard met tijdelijke
bevoorradingsstoornissen, de moraliteit in belangrijke mate deden toenemen
 Hygiëne: vuilnis op de straten, er liepen varkens rond, de stank was vaak
ondraaglijk
 Gezondheid: steden met veel concentraties van mensen waren ideale
broeiplaatsen voor ziekten en besmettingen
▪ Het Urban Graveyard-effect versterkte nog naarmate de concentratie van de
stedelijke bevolking in de grote steden groeide, aangezien het sterfteoverschot
in grotere steden nog groter was
 Recent onderzoek relativeert dit sombere beeld (nuancering)
▪ In de stad woonden veel alleenstaanden (meiden in dienstverband, kantwerkers,
losse arbeiders, en de niet te verwaarlozen groep van clerici, etc.)
▪ Zij gingen niet of laat over tot gezinsstichting
▪ Daardoor kon de demografische balans bijna niet in evenwicht gehouden
worden
▪ Pre-industriële steden waren dan vaak ook sterk aangewezen op de aanvoer van
vers “menselijk kapitaal” door middel van immigratie
→ De ‘catastrofale’ of uitzonderlijke moraliteit
 Vaak crises met buitengewoon hoge mortaliteitspieken (met zeer diverse oorzaken)
 Samenvattend was de catastrofale moraliteit te wijten aan 3 belangrijke factoren: “A
bello, fame et peste libera nos Domine”
1) Bello – oorlogen
▪ Oorlogen vormden de 1ste voedingsbodem
▪ Ze eisten heel wat mensenlevens, zeker naarmate de oorlogsvoering
‘moderner’ werd + intensievere methodes van economische
oorlogsvoering werden gebruikt
▪ De indirecte gevolgen wogen zwaarder door bv. misoogsten of
uitbarstingen van epidemieën (sneller verspreid door migratie wat het
gevolg was van krijgsverrichtingen)
▪ Engelse Burgeroorlog (17e eeuw): ca. 80 000 mensen gestorven in de
strijd + 100 000 overledenen door ziekten, die gepaard gingen met de
oorlogsvoeringen
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2) Fame – Honger
▪ Dergelijke subsistentiecrises begonnen meestal met een oogstmislukking
(vaak gevolg van klimatologische omstandigheden)
▪ Voedseltekort deed de prijzen sterk de hoogte in gaan -> hierdoor leden
mensen honger en de mortaliteit groeide buiten proportie
▪ Ondervoeding was ook een ideale voedingsbodem voor allerlei zieketen
en zelfs epidemieën
▪ Huwelijken werden uitgesteld → fertiliteit daalde (=ook effect op
geboortecijfers)
▪ Het uitblijven van de ovulatie bij ondervoede vrouwen
▪ Na zo’n crisis: inhaalbeweging, gekenmerkt door een verhoogd aantal
huwelijken met bekende gevolgen voor de fertiliteit en de nataliteit
▪ Dergelijke ‘crisisdemografie’ wordt in het historisch onderzoek de laatste
jaren gerelativeerd
→ Misoogsten leiden inderdaad tot verhoogde sterftecijfers, MAAR de
causaliteit van de relatie tussen de voedselprijzen en de moraliteit is niet
steeds duidelijk
▪ Kleine samenvatting: klimatologische omstandigheden ->
oogstmislukking -> voedseltekort -> prijsstijging -> ondervoeding ->
daling fertiliteit
3) Peste – exogene omstandigheden
▪ Impact van allerlei (onvoorspelbare) exogene factoren, zoals epidemieën
en ziekten
▪ Bv. tyfus, mazelen, cholera en de pest
▪ Pestepidemie: sinds 1347-1353 over Europa verspreid en in enkele jaren
nagenoeg een derde van de Europese bevolking van de tafel geveegd

2.2 Geboorte en fertiliteit
•

Grote gezinnen waren schaars, oorzaken:
 Hoge huwelijksleeftijd
 Kleine aantal kinderen per leeftijdsgroep van de moeder
 Snelle afname van de vruchtbaarheid van de vrouw na haar 40ste jaar

•

Sterke verschillen in de geboortecijfers (= het aantal levendgeborenen per 1 000 inwoners in een
bepaald kalenderjaar)
 Hangt af van leeftijdsgroep
 Hangt af van regio
 Hangt af van sociale groep

•

Oorzaken van die verschillen
 Opkomst van geboortebeperkende attitudes binnen het huwelijk (- E.A. Wrigley)
→ Coïtus interruptus (het terugtrekken): beperken van de natuurlijke fertiliteit bij
verslechterde economische omstandigheden en/of bij angst voor de pest
(gezinnen pasten dit toe om zwangerschappen te voorkomen)





→ Ook in welgestelde milieus werd de fertiliteit beperkt
De drang om het patrimonium en de rijkdom van het gezin te vrijwaren
Angst voor de versnippering van het familiebezit
→ Bv. Franse en Engelse adel beperkten hierom het aantal gezinsleden
Fertiliteit kon ook beperkt worden door amenorroe (= het uitblijven van ovulatie en
menstruatie) ten gevolge van hongercrisis
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De duur van borstvoeding beperkte de kansen tot nieuwe bevruchting na de bevalling
→ Dit gold enkel voor bepaalde sociale groepen, want bv. Franse edellieden of de burgerij
lieten hun kinderen vaak zorgden voor voedsters
Het regelen van demografisch gedrag via de nuptialiteit
(Hieronder komen we op het terrein dat Malthus de ‘preventieve checks’ heeft genoemd)

Conclusie: Op deze manier leidden ook cultuurgewoonten tot verschillen op het gebied van de
fertiliteit
•

Theoretische fertiliteit = de fertiliteit in de veronderstelling dat alle vrouwen zich volledig zouden
blootstellen aan de bevruchting
-> Al de bovenstaande beschouwingen (de oorzaken e.d.) hebben hierop betrekking

2.3 De nuptialiteit en het West-Europese huwelijkspatroon
•

Het West-Europese huwelijkspatroon (John Hajnal, 1965)
- = een reproductie-systeem
- Hajnal ontdekte een aantal systematische verschillen tussen huwelijkspraktijken in het westen
en in het oosten van Europa (ze worden gescheiden door de lijn Sint-Petersburg-Triëste)

Aantal

Leeftijd

Leeftijdsverschil

Westen
Een relatief hoge proportie van
mensen die nooit huwden
- Vrouwen: ca. 15%
ongehuwd
- Mannen: normaliter
lager percentage

Oosten
Ongehuwde man was een
uitzondering, voor een vrouw
was het zelfs zeldzaam
- Ongeveer 3% niet
getrouwd
- Celibaat: een vrij
hoge statuswaarde
aan toegeschreven
Eerder op jonge leeftijd
gehuwd
- Meestal al voor 20
jaar getrouwd

Doorgaans op late leeftijd
gehuwd
- Vrouwen: ca. 25 jaar
- Hierdoor worden er
minder kinderen op de
wereld gezet
- Bv. Engeland
 Vroeger werd er
gehuwd na de
puberteit,
tussen de 16 en
18 jaar wat ca. 8
kinderen
opleverde
 Later verschoof
die leeftijd naar
25 en het
gemiddelde
aantal kinderen
daalde tot 3,2
Tamelijk gering
Mannen waren gemiddeld
- Doorgaans was de man een stuk ouder
2 of 3 jaar ouder dan de
- Vaak 10 tot 15 jaar
vrouw
oudere man
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-

Reden: mensen
trouwden op eigen
initiatief, met
instemming en
medewerking van de
ouders

Zaken uit gedicht halen en linken met de bovenstaande tabel:
(ze geeft advies aan vrouwen)
 “Niet haast haar en kere onder eens mans roede”
 Gelinkt met de gemiddelde hoge huwelijksleeftijd
 In vergelijking met systemen van uithuwelijking
 Variaties afhankelijk van sociale groepen, in ruimte en tijd
 Advies: niet trouwen
 “Ongebonden best, weeldig wijf zonder man”
 Gelinkt met het gemiddelde van 15% (ongeveer) ongehuwde
vrouwen en dat het zelfs kon oplopen tot 25%
 Advies: celibatair blijven
 “Niemand hem te zere om houwen en spoede”
 Advies: als je dan toch trouwt, trouw niet te snel
•

De verklaring voor dit soort huwelijksgedrag zocht Hajnal in de westerse gewoonte om pas een
huishouden te beginnen als men zich als een zelfstandige economische eenheid kon bedruipen
 DUS: mannen en vrouwen trouwden pas indien zij over bestaansmiddelen konden beschikken
(zoals grond, vee, ambacht, een vast inkomen, een woonplaats, …)
 Hierdoor een hoge huwelijksleeftijd (zie tabel hierboven)
 Eerst moest een bedrijf vrijkomen of een ambacht geleerd worden en/of voldoende geld
gespaard zijn, DAN PAS huwelijk
 Dit wordt bevestigd in hoge mate door onderzoek naar de grootte van de huishoudens en de
huwelijksleeftijd in Engeland

•

E.A. Wrigley en R.S. Scotfield ontdekten eveneens lange-termijn verbanden tussen de ontwikkeling van
de reële lonen (= de economische basis van een huwelijk) en de ontwikkeling van de nuptialiteit
 Met een zekere vertraging paste het huwelijksgedrag zich aan aan de bestaansmiddelen
 Verslechtering in de economische omstandigheden leidde veelal tot uitstel van het huwelijk
 DUS: West-Europa beschikte over een flexibel mechanisme om spanningen tussen
bevolkingsomvang, gezinsvorming en bestaansmiddelen op te vangen
→ Huwelijkspatroon als een soort evenwichtsherstellend mechanisme

•

Franse historicus J. Dupâquier -> gelijkaardige vaststellingen bij onderzoek naar huwelijksgedrag in
Noord-Frankrijk → 3 richtlijnen voor het huwelijk
1. Er moest een economische basis zijn
2. Kerngezin gold als standaardmodel
3. Kinderen baren kon enkel binnen het gezin
 Belangrijk
 We gingen nl. uit van een systeem waarin het huwelijk een centrale rol speelde in de
fertiliteitsregeling
 Alleen als ‘een niet onbelangrijke graad van celibaat’ en ‘een hoge huwelijksleeftijd’
samen gingen met een 3e factor, nl. ‘de ongeschreven wet die bepaalde dat reproductie
uitsluitend binnen het huwelijk plaats vond’ werkte het demografisch systeem
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 De efficiëntie van het systeem kwam in het gedrag wanneer seks voor of buiten het
huwelijk gebeurde
 Aantal buitenechtelijke geboortes 1 tot 4 % voor 1750
 Dit cijfer loopt snel op tot 4 à 10 % (enkel voor de eerste geboortes berekend)
 Prenuptiale concepties waren goed voor ongeveer 10 tot 20 extra procenten bij eerste
geboortes !
 Op een conceptie volgde bijna steeds een huwelijk
 Herhaalde illegitimiteit was uitzonderlijk, dit bevestigt opnieuw de sleutelrol van het
huwelijk

H3: Demografische ontwikkelingen tijdens de lange 19e eeuw
3.1 De omvang van de bevolking
•

Het belangrijkste kenmerk van de 19e-eeuwse demografische ontwikkelingen is de snelheid waarmee de
bevolking in de omvang toenam
Engeland = koploper
Frankrijk wordt ingehaald in de loop
van de 19e eeuw

•

Het kostte de wereldbevolking 6 eeuwen – tussen 1200 en 1800 – om in omvang te verdubbelen

•

Tussen 1800 en 1900 deed ze dezelfde prestatie bijna over, maar nu op nauwelijks één eeuw tijd

•

Het aandeel van Europa in de wereldbevolking klom in dezelfde periode van 1/5e tot ongeveer 1/4e
˗ Vele Europese migranten mee verantwoordelijk voor de snelle aangroei van de bevolking in
enkele buiten Europese gebieden
˗ Pas in de 20ste eeuw: verspreiding van de Europese demografische mechanismen in de wereld
leidden tot een snelle achteruitgang van de relatieve positie van Europa

•

Spectaculaire toename van de Europese bevolking -> niet overal in dezelfde mate en op hetzelfde
moment
˗ Engeland: uitgesproken sterk -> de bevolking verzesvoudigde van bijna 6 miljoen in 1750 tot
ruim 36 miljoen in 1911 (dit zet vraagtekens bij de bevolkingswet door Thomas Robert Malthus
in 1798 opgesteld -> de ontwikkelingen in Engeland geven Malthus geen gelijk)
˗ Met enige achterstand: Duitsland, de Scandinavische koninkrijken, het keizerrijk Rusland en de
meeste Balkanstaten volgden het Engelse voorbeeld
˗ De groei ging grotendeels voorbij aan Frankrijk -> het aantal inwoners steeg, maar in een
bescheiden tempo
˗ In de loop van de 19e eeuw had Duitsland Frankrijk ingehaald op vlak van bevolkingsaantal + in
1900 telde Engeland ook meer inwoners dan Frankrijk
→ De bevolkingscijfers van
de 3 landen liepen niet
sterk uit elkaar
→ De Nederlandse
bevolking groeide
sneller dan de Belgische
tijdens de 19e eeuw +
de Nederlandse groei
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hield in de 20ste eeuw ook aan (reden: tradities binnen agrarische gemeenschappen en
de invloed van religie)
→ De religieuze groepen in Nederland concurreerden met elkaar (meer dan in bv. België)
-> Leidde er toe dat de normen strikter bleven en zogenaamde ‘oude’ normen in
Nederland tot diep in de jaren 1960 werden nageleefd

3.2 De demografische transitie
•

De demografische transitie beschrijft de overgang van hoge geboorte- en sterftecijfers naar lage
geboorte- en sterftecijfers, en stelt de verandering in sociaaleconomische structuren als voorwaarde
voor deze overgang

•

19e eeuw: belangrijke fase in de demografische transitie
˗ Samenvattend: daling van de sterftecijfers, die later gevolgd worden door een daling van de
geboortecijfers
DUS: hierdoor groeide het bevolkingsaantal snel
˗ In het begin van de 19e eeuw:
 Moraliteit liep beduidend terug (daling)
 Hierdoor langere levensverwachting bij geboorte
 De nataliteit bleef nog een lange tijd op een hoog, pre-industrieel niveau
˗ Pas aan het einde van de 19e eeuw:
 Aanpassing van de nataliteit in de meeste Europese landen aan de veranderende
mortaliteitscijfers
 DUS: een daling v/h aantal geboortes
˗ Conclusie: 19e eeuw was een belangrijke fase -> de tijdskloof tussen de aanpassing van de
nataliteit aan de veranderende mortaliteit tekent verantwoordelijk voor een permanent sterke,
zelfs explosieve bevolkingsgroei
DUS: een breuk met het tot dan toe trage demografische groeiritme

•

Gevolgen voor de leeftijdsopbouw in de samenleving
˗ Het aantal jongeren nam toe -> merendeel van de bevolking was tussen de 15 en 64 jaar oud
˗ Engeland: in 1870 nam die leeftijdscategorie 58,9% van de bevolking in + in 1913 zelfs 64,1%
˗ VS: in 1870 nam die leeftijdscategorie 57,8% van de bevolking in + 1913 zelfs 63,7%
˗ In andere landen was die toename wat minder
˗ Deze groeiende bevolking moest gevoed + gehuisvest worden
DUS: de beroepsbevolking in West-Europese landen groeide tussen 1870 en 1913 met 131,6%
in de VS met 158,7%
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•

Abstracte weergave van de demografische transitie (abstract want in de realiteit is het complexer)
˗ Eerste fase: hoge sterfte- en geboortecijfers
˗ Tweede fase: begin demografische transitie
 Meestal daling in de mortaliteit voor een daling van de nataliteit
 Overgangsfase
 Nataliteit blijft op hoog preindustrieel niveau, die daalt een
klein beetje, maar blijft redelijk
hoog
 Mortaliteit daalt
 DUS: je ziet de bevolking stijgen
 Scheiding tussen deze twee
(mortaliteit en nataliteit) bereikte
in deze fase een maximum
(Hierdoor nam de bevolking sterk
toe)
˗ Bij sterke daling van de geboortecijfers + stabilisatie van de mortaliteit -> 2 curven komen
dichter bij elkaar en zwakt de natuurlijke bevolkingsgroei af
˗ Impliciet gaat dit model van de hypothese uit dat vanaf het ogenblik dat de mortaliteit en de
nataliteit beginnen te dalen dat proces zich voortzet totdat lage mortaliteitscijfers en lage
nataliteitscijfers zijn bereikt
-> dit geldt voor de meeste Europese landen

•

Ontwikkelingslanden vs. geïndustrialiseerde landen
˗ De demografische transitie zette in elk land op een ander ogenblik in en ook haar duur
verschilde van land tot land
˗ Meeste ontwikkelingslanden zitten nu nog aan het begin van de transitie, terwijl in de vele
geïndustrialiseerde landen die transitie is afgerond
→ Frankrijk: demografische transitie startte aan
het einde van de 18e eeuw (1785) en duurde
meer dan een anderhalve eeuw + mortaliteit
en nataliteit daalden bijna op een parallelle
wijze, zonder grote verschillen in de tijd
→ Zweden: daling van de mortaliteit ging vooraf
aan de daling van nataliteit + de transitiefase
was veel korter
→ Engeland: sluit het nauwste aan bij het
abstracte model (zie afbeelding hierboven)
→ China, Taiwan en Mexico waren er veel later bij
˗ De situatie in verschillende landen is uiteenlopend, waardoor het vaak om een vereenvoudiging
van bijzondere complexe fenomenen gaat

•

De transitiethese is een voorbeeld van generalisatie o basis van een aantal regelmatigheden
MAAR: het is wel één van de belangrijkste thesen uit de sociale wetenschappen
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•

België
˗ Demografisch patroon = vrij grillig
˗ MAAR: een duidelijk dalende trend te
bespeuren (ze volgen het theoretisch model)
˗ De mortaliteit daalde op een lange termijn
→ Ook al was er een impact van de 2
wereldoorlogen (hierdoor mannen
afwezig, waardoor natuurlijke groei
daalt + veel burgerslachtoffers)
→ Ook al waren er epidemieën, waarvan
de cholera-epidemie van 1866 en de
pokkenepidemie van 1871
→ Ook al was er een economische crisisperiode in 1835-1850
→ Hierdoor heb je die grote pieken
˗ Ook de geboortecijfers namen af
→ 1ste daling kondigde zich aan in de zware crisistijd in de jaren 1840
→ Na een korte inhaalbeweging daalden de geboortecijfers systematisch vanaf de jaren
1880
→ De natuurlijke bevolkingsgroei bedroeg tijdens die eeuw ongeveer 0,5 tot 1%
→ 1830: ongeveer 4 miljoen inwoners
→ Nog geen eeuw later was het bevolkingsaantal verdubbeld

3.3 De mortaliteit en levensverwachting
•

De snelle bevolkingsgroei werd in eerste instantie mogelijk gemaakt door een vrij sterke daling van de
structurele mortaliteit
˗ Lange termijn: daling sinds de 17e eeuw
→ Veroorzaakt door het wegvallen of verminderen van de impact van exogene factoren
(pestepidemieën of pokken = catastrofale mortaliteit)
→ Door verbetering van de voedselveiligheid (dus het afnemen van hongersnoodcrises)
˗ Snelle daling: rond 1880 (= versnelling)
→ Toen nam vooral de zuigelingen- en de kindersterfte aanzienlijk af
→ Veroorzaakt door campagnes voor inenting tegen pokken en vaccinaties (medische
verbetering)
→ Betere aandacht voor hygiëne: riolen aanleggen, etc.
→ Betere voeding, denk aan aardappel (in de 19e eeuw waren er ook stoomboten,
waardoor graan ingevoerd kon worden en het ook goedkoper werd)
→ Hierdoor een vrij aanzienlijke stijging van de levensverwachting bij geboorte
˗ Nuancering (relativering): deze 19e-eeuwse situatie wordt niet al te rooskleurig voorgesteld
→ Naar onze normen lag de kindersterfte immer nog lange tijd op een zeer hoog niveau
→ Bovendien bleef de invloed van korte termijn crises nog lange tijd voelbaar

•

Oorzaken die slachtoffers eisten (= catastrofale mortaliteit of korte termijn crises)
˗ Gekenmerkt door pieken
˗ Voedselcrisis
→ 1tje in 1816-1817
→ En opnieuw 1tje in 1846-1849
→ Kwam door het mislukken van de aardappeloogst (dit was HET volksvoedsel)
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˗

˗

•

Epidemieën:
→ 1832: Nieuwe infectieziekten, nl. cholera (= een darmziekte afkomstig uit de tropen die
nog enkele maken woedde gedurende de 19e eeuw)
→ 1861: Choleraplaag in België eiste een buitensporig hoge tol
→ Ca. 1855: Besmettelijke ziekte tyfus
→ 1918-1919: Influenza of de Spaanse griep was de laatste epidemie die zich op grote
schaal in Europa verspreidde
Oorlog
→ Dit kon op korte termijn een scherpe impact hebben op de mortaliteit
→ 1792-1815: de Franse revolutie en Napoleon zorgden voor 1,5 miljoen slachtoffers
→ WOI: 10% van de economisch actieve Franse bevolking kwam om het leven
→ WOII: sterftecijfers lagen relatief hoger
Het totale karakter van WOII bracht meer burgerlevens in gevaar en tijdens WOI
kwamen vooral mannelijke militairen om het leven

Kindersterfte
België: in 1850 sterven er nog 40
kinderen, op dit moment is dat 5
Hongarije: daar blijft de kindersterfte
langer hoog
Vandaag belangrijkste oorzaak
kindersterfte: verkeer, dus ongevallen
(Bij adolescenten is zelfdoding ook een
oorzaak)

•

Factoren aan de basis van de daling van sterftecijfers op lange termijn
˗ Wijzigingen in het voedingspatroon
→ Vrij eenzijdige afhankelijkheid van granen
→ Introductie van de aardappelteelt + maïs
 Doorbrak die eenzijdigheid
 Speelde een belangrijke rol in de verzekering van de voedselveiligheid in Europa
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˗

˗

˗

˗

˗

 Op een zelfde bebouwde oppervlakte behaalt de aardappelteelt een dubbel zo
groot rendement in Kcal in vergelijking met de graanbouw
 Ze zorgden voor een variatie in het dieet (bevatten vitamine C)
 MAAR: onverstandig om volledig van graan af te stappen en alleen aardappelen
(-> Bv. de Ieren in 1846-1847: schimmelziekte deed de volledige aardappeloogst
mislukken en op die wijze werd de Great Famine veroorzaakt)
Verbetering transportmogelijkheden
→ Door aanleg van spoorwegenverbindingen en het gebruik van oceaanschepen
→ Hierdoor vermindering van de afhankelijkheid van lokale voedselcrises
→ 19e eeuw: import Amerikaans graan (had een belangrijke impact op de voeding + dieet
van de Europeanen)
→ Inzet metalen stoomschepen -> hierdoor trans-Atlantische transport van goedkoop
Amerikaans graan vanaf 1870 rendabel
Mechanisering landbouw
→ Invoering kunstmest -> hierdoor verhoging vruchtbaarheid gronden
→ Omstreeks 1820: gewasverbetering (onderzoek gericht op het vinden of het kweken van
nieuwe rassen beter bestand tegen ziekten + het zoeken naar rassen met een grotere
opbrengst) → Duits initiatief
→ Op deze wijze bleef het mogelijk een groeiende bevolking in voedsel te voorzien
→ Maar de mechanisering v/d landbouw leidde ook tot minder behoefte aan werkkracht
 Vanaf ca. 1880: spectaculaire daling v/h aandeel v/d primaire sector in de
beroepsbevolking v/d meeste Westerse samenlevingen
 In Engeland was dit proces al eerder begonnen door de agragische revolutie
Terugdringen zuigelingensterfte
→ Verspreiding borstvoeding (moeders gingen dus meer hun eigen kinderen voeden,
aangezien in hogere klassen ze dit lieten doen)
→ Het zou kunnen dat er een daling was van genetische afwijkingen
 Er wordt beweerd dat de verbetering in voeding van de moeder een positieve
invloed had op de gezondheid van de foetus en zuigeling
 Enkele kanttekeningen: de voeding verbeterde slechts langzaam
Medische vooruitgang
→ De geneeskunde groeide uit tot een volwaardige proefondervindelijke wetenschap
→ Edward Jenner – Britse plattenland arts van 1749-1823 – was 1 van de voortrekkers
 1721: ontwikkelde een primitieve inentingstechniek
 Doorbraak in de strijd tegen de pokken
 Vanaf 1750: gratis inentingen aan de armen in Engeland
→ Vaccinaties door de Fransen verspreid op grote schaal
→ Louis Pasteur – Franse microbioloog van de 19e eeuw
 Ontdekte pasteuriseren om levensmiddelen houdbaar te maken
 Ontdekte vaccins, zoals dat tegen hondsdolheid
→ Robert Koch – Duitser van 1843-1910
 Isoleerde de tuberculose- en cholerabacterie
Aandacht voor hygiëne
→ Geen rechtlijnig proces
→ Het begin van de 19e eeuw: fabrieksarbeiders leidden een ongezonder bestaan dan hun
voorouders doe op het land hadden gewerkt
→ De groeiende steden werden steeds meer gezien als plaatsen van onheil: misdaad en
ziektes
→ Hierdoor was er een negatief beeld rond de steden, wat zich toonde in het cultiveren van
het leven op het platteland
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→ De grote cholera-epidemieën die Europa in de 19e eeuw teisterden, raakten alle lagen
van de bevolking
→ Hierdoor alarm bij de gegoede burgerij en de overheid → meer aandacht voor hygiëne
→ Er kwamen waterleidingen en waterzuiveringsinstallaties i.p.v. openbare waterputten of
rivieren en grachten die als openbare stortplaatsen werden gebruikt
→ Enkel de rijken konden een aansluiting op de waterleiding betalen
→ Stadsbesturen dempten vieze sloten en legden riolen aan
→ Landen aan de noordkust v/d Middellandse Zee: moerasgebieden ontgonnen en
drooggelegd -> terugdringen van malaria
•

In de teruggang van de mortaliteit volgden de verschillende Europese landen, ondanks hun totaal
verschillende economische structuren, een vrij gelijklopend parcours

•

Het belang van de zogenaamde industriële revolutie voor de demografische revolutie

˗
˗
•

Engeland, de 1ste industriële natie ter wereld, lag de levensverwachting bij geboorte hoger dan in
andere landen
Tabel = de gemiddelde levensverwachting bij geboorte in enkele Westerse landen, 1750-1992

Levensverwachting per geslacht in België
˗ De levensduur van de Belg verdubbelde in de
voorbije anderhalve eeuw
˗ 1843: de gemiddelde levensverwachting voor
mannen: 39,06 jaar en voor vrouwen: 39,59 jaar
˗ Een geleidelijke verbetering van de
levensverwachting: versnelling vanaf 1870-1880
˗ Tussen 1880 en 1940: levensduur nam toe et ca. 2
tot 3 jaar per decennium
˗ 2de helft van de 20ste eeuw: grootste
veranderingen, nl. stijging tot 71 jaar in 1970 en in
2000 bedroeg de levensverwachting 78 jaar
˗ De sterftepieken: epidemieën in 1866 en 1871 + de
twee wereldoorlogen
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3.4 De nataliteit en nuptialiteit: de verklaring voor de 19e-eeuwse groei?
•

Groot belang van fertiliteit (mede verklaring voor de bevolkingsgroei)

•

Engeland: dominantie fertiliteit
˗ E.A. Wrigley schatte dat de bijdrage van de mortaliteit aan de bevolkingsgroei tussen 1681 en
1821 slechte ca. 1/3e meetelde → De gestegen Engelse fertiliteit verklaarde de rest
˗ De verhoogde arbeidsmogelijkheden door de agrarische, commerciële en vooral industriële
veranderingen in deze periode hadden ingrijpende gevolgen voor het huwelijkspatroon
→ Een economische basis was nl. de basisvoorwaarde voor het aangaan van een huwelijk
→ Proletariseringsproces = toename van de loonarbeid -> ingrijpende gevolgen voor de
huwelijkssluiting
→ Dankzij fabriekslonen -> arbeiders op jonge leeftijd op eigen benen staan en dus
trouwen
→ Inschakeling vrouwen en kinderen in de fabrieksarbeid versterkte dit proces
→ Deze exploitatie-voorwaarden zorgden voor meer vraag naar vrouwen- en kinderarbeid
-> Hierdoor aanzetting tot meer kinderen krijgen bij jonge paren
→ E.P. Thompson: “Het proletariaat maakt zichzelf”
→ ‘Proletarisch demografisch patroon’
 De huwelijksleeftijd daalde met gemiddeld 3 jaar (25 jaar voor mannen en 23
jaar voor vrouwen)
 # ongehuwden daalde gelijktijdig en de huwelijksvruchtbaarheid steeg (dus meer
kinderen)
˗ De materiële basis voor het huwelijk bleef verbonden met het productieproces
MAAR: de basis voor het huwelijk hing niet meer samen met de beschikking over enig bezit ->
voortaan ging het om de beschikking over arbeidskracht
˗ Invloed van het Engelse poor-law-systeem
→ = de wettelijke plicht om te zorgen voor armen
→ Ook dit zou de huwelijkssluiting in Engeland hebben bevorderd
→ In die zin dat men wist dat men wel op armensteun zou kunnen rekenen of bv.
gezinsleden, waarvoor men anders moest zorgen, aan de armenzorg konden worden
toevertrouwd
˗ Uiteraard vertrekken al deze theorieën en verklaringsmodellen vanuit de idee dat koppels die
wensten te huwen rationele “actoren” waren die op de uitbreiding van hun economische
mogelijkheden reageerden door vroeger te huwen
˗ Men gaat ook uit van de idee dat vrouwen en mannen daar ook hetzelfde over dachten
˗ Een dergelijk “proletarisch demografisch model” gold in ieder geval niet voor de
arbeidersbevolking in alle West-Europese landen

•

1ste helft van de 19e eeuw: niet overal een daling van de huwelijksleeftijd of een vermindering van het
aantal blijvend ongehuwden
→ In het door een crisis geteisterde Vlaanderen nam het aantal ongehuwden zelfs toe
→ Door factoren zoals het vasthouden aan een eigen stukje grond, of misschien een groter
ouderlijk toezicht op het huwelijksgedrag van kinderen kunnen mogelijk verklaringspistes bieden

•

2e helft van de 19e eeuw: omkering van de relatie tussen inkomensperspectief en nataliteit
→ De “sociale revolutie” is hier deels verantwoordelijk voor
 Toename levensstandaard
 Verstedelijking
 Deconfessionalisering
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→ Dit zorgde voor een mentaliteitswijziging
 Bescherming kinderarbeid -> kinderen werden niet meer automatisch in het
productieproces ingeschakeld
Men besefte dat dit maatschappelijk niet verantwoord was
 Meer aandacht voor de opvoeding van kinderen (die meer dan vroeger handenvol geld
kostte)
 Toegenomen regulering voor zowel kinder- als vrouwenarbeid + het ideaal van het
burgerlijk ‘gezin’ -> beïnvloedde de visie op de ideale gezinsgrootte
 Geboortebeperking binnen het huwelijk
 Er waren nog geen efficiënte voorbehoedsmiddelen → geboorte beperkende
methodes
 Bv. Periodieke onthouding en de coïtus interruptus
→ Conclusie: vertraging tempo bevolkingsgroei

•

Geboortecijfer van landen als Engeland, Nederland, Duitsland -> bleef tot diep in de 19e eeuw de
kenmerken dragen van de vroegmoderne
periode → Een hoog geboorteniveau boven
30 pro mille
→ Engeland: tot in het 1ste kwart van
de 19e eeuw: stijgend geboortecijfer
en nadien stabiel
→ Nederland: het niveau bleef
toenemen, zelfs na 1850
→ Duitsland: het niveau van de
geboorten bleef ook toenemen,
zelfs na 1850
→ Frankrijk: vanaf de late 18e eeuw:
dalend geboortecijfer (bij hen daalt het vroeger dan bij andere landen)
 Geen verklaring zoeken bij de economische structuur, want FR was nog een sterk
agrarische samenleving
 Maar de bestaansmiddelen waren ontoereikend om de groei van de Franse bevolking op
te vangen + geboortebeperking
 Zij experimenteerde al veel vroeger met geboorte beperkende mindelen

•

WOI had een duidelijk en voor de hand liggende negatieve invloed op de nataliteit
→ Landen die deelnamen: dalende geboortecijfers
→ Oorzaken: langdurige mobilisatie v/d mannen + oorlogshandelingen in bv. Noord-Frankrijk /+
uitstel huwelijken
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H4: Van “babyboom” tot “tweede demografische revolutie” tijdens de 20 ste eeuw
Bio-politiek: overheden kunnen een beleid voeren om het
biologisch gedrag van mensen te beïnvloeden
Schets: wat er gebeurt met de demografische ontwikkeling
in België (voorspelling)
 Hij denk dat de toekomst een vergrijzing zal kennen
(= veroudering van de bevolking omdat er minder
kinderen zijn) + er gaat ook een daling van de
bevolking zijn
DUS: op dat moment schrik voor de toekomst , voor
de demografische ontwikkeling (daarom zo’n oud
ingeschrompeld mannetje)
 In de jaren 1830: België was een jong koninkrijk =
een sterke jonge man in de fleur van zijn leven =
voorstelling van de demografische ontwikkeling

Men heeft dus schrik voor die demografische ontwikkeling, maar waarom? Bevolkingsontwikkeling in
België, Nederland en Duitsland, 1800-2000 (zie tabel)

-

In Duitsland zie je een spectaculaire ontwikkeling: ze zijn sterk geïndustrialiseerd (ze steken
Frankrijk voorbij qua bevolkingsaantal)
In België: bevolkingsontwikkeling begint te vertragen terwijl in Nederland die vertraging niet op
de zelfde manier verloopt, daar groeit de bevolking nog even door
Verklaring Nederland: mentaliteitsfactor: religie speelt daar een langere tijd een rol en daar gaan
ze dus langer grotere gezinnen hebben
DUS: daar is men later overgegaan naar kleinere gezinnen en dus een mindere bevolkingsgroei
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4.1 De bevolkingsomvang: naar nulgroei?
•

In traditionele samenleving: hoge nataliteit en hoge mortaliteit hielden elkaar ongeveer in evenwicht

•

Vandaag: evenwicht van lage geboorte- en sterftecijfers

•

Nulgroei = een nauwelijks veranderende bevolkingsomvang van een land of regio
→ Pre-industriële periode: kwam nulgroei voor met een ongelooflijke verkwisting aan
mensenlevens
→ Nu: te maken met beperkte geboorte- en sterftecijfers

•

Evolutie bevolkingsomvang in België tussen 1846 en 2000
→ De voorbije 160 jaar: groei Belgische bevolking van 4,3 naar 10,6 miljoen inwoners
→ De laatste decennia: sprake van
stagnatie (= het stoppen van de groei)
→ Eerste grafiek: in de jaren ’30 haalt
Nederland België in op demografisch
vlak
DUS: als je de schets van eerder wil
begrijpen, moet je rekening houden
met het feit dat men bewust wordt van
een demografische verandering
→ Tweede grafiek: ontwikkelingen anders in
Vlaanderen, Wallonië en Brussel
 Vlaanderen: de
bevolkingsomvang neemt de
voorbije eeuw systematisch toe
 Dit ten koste van zowel Wallonië
als Brussel
 Consequenties op de
machtsverdeling tussen de
gebieden, aangezien bevolkingsomvang zich vertaalt in politieke macht
 1930: demografische ontwikkeling blijft in Vlaanderen stabiel, terwijl in Wallonië en
Brussel deze ontwikkeling vertraagt
DUS: men gaat een beleid proberen voeren om het demografisch gedrag van mensen te
beïnvloeden = bio-politiek
[Hoe doe je aan bio-politiek, hoe ga je er voor zorgen dat mensen bv. meer kinderen
gaan maken: bv. subsidies: gezinnen met meer kinderen ondersteunen]
 In België gaan overheden gezinnen ondersteunen door middel van kindergeld of opvang
voor kinderen
+ de invloed van de kerk is op dat moment (1930) in België heel belangrijk: de kerk gaat
proberen kloosterrijke gezinnen te stimuleren → strenge maatregelen tegen abortus en
voorbehoedsmiddelen
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4.2 Dalende mortaliteit en gestegen levensverwachting
•

Daling mortaliteit
→ Crises zoals de wereldoorlogen en de effecten van influenza niet in rekening gebracht
→ Geografische verschillen
 Scandinavië: in het Interbellum -> waarden beneden 10 pro mille (=lager dan 10 op 1000
mensen, dus 1%)

 Zuid- en Oost-Europa: sterfte lag boven 15 pro mille (= 1,5%)
 Omstreeks 1980: verschillen grotendeels weggewerkt
→ Verklaringen
 Het terugdringen van de zuigelingen- en kindersterfte
 Verbetering hygiëne (aangezien vooral een hele reeks besmettelijke ziekten in het begin van de 20ste
eeuw nog de belangrijkste doodsoorzaak vormden van kinderen en zuigelingen)




Verbetering levenskwaliteit
Medische vooruitgang (ontdekking antibiotica)

•

Heden:
→ Meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge kinderen: ongevallen, zowel in de privésfeer als in
het verkeer
→ Bij jongeren en jongvolwassenen: zelfdoding
→ In de laatste decennia van de 20ste eeuw: sterftedaling het grootst bij de ouderen
→ Belangrijkste overlijdensoorzaken bij ouderen: hartziekten, hersenberoerte en kanker
→ Globaal ligt het nu in bijna heel Europa rond de 5 sterfgevallen in het 1ste levensjaar per duizend
levendgeborenen

•

Met een dalende mortaliteit steeg ook de levensverwachting
→ Op wereldniveau nog veel verschillen
 In heel Noord- en delen van West-Europa: boven de 60 jaar in 1930 en klom op tot ca.
70 jaar in 1950
 Italianen leefden net geen 55 jaar omstreeks 1930 -> die achterstand weggewerkt tegen
einde 20ste eeuw
 In het begin van de 20ste eeuw ligt de levensverwachting het hoogst in Japan (82 jaar) en
in Australië en in Europese landen, zoals Frankrijk, Italië, Zweden en Zwitserland (81
jaar)
 Mannen en vrouwen in verschillende Afrikaanse landen worden gemiddeld maar de
helft oud
→ Evolutie levensverwachting in België bij nul-jarigen
 Tijdens de 20ste eeuw: stijging
 De gemiddelde levensverwachting van vrouwen > mannen
 2004: gemiddelde levensverwachting van een man bij geboorte in België 76 jaar; vrouw
81,8 jaar
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•

Grijze druk
→ = een veroudering van de bevolking door sterke daling van het geboortecijfer en de verdere
stijging van de gemiddelde levensverwachting
→ de omvang van de 65-plussers ten opzichte
van de actieve bevolking
→ Wordt gebruikt in discussies over de
pensioenlast
→ 2001: in België per 100 20 tot 64-jarigen waren
er 28 inwoners ouder dan 65 jaar
→ De seniliteitcoëfficiënt (= de verhouding tussen
de niet-meer-actieven en de nog-niet-actieven) steeg bv. in België van 0,55 in 1947 tot 0,98 in
2000
→ Dit geeft aan hoezeer de oudere generaties in de nabije toekomst zullen moeten terugvallen
op een steeds smallere basis van actieven
→ Oudere mensen leven vaker aan de
kuststreken

•

Groene druk
→ = de verhouding van het aantal 0-19-jarigen
ten opzichte van de actieve bevolking
→ Jongere mensen wonen in de steden

•

Leeftijdsopbouw van de Belgische bevolking in 1881
en in 2004 (grafische voorstelling)
→ De leeftijdsopbouw blijkt sterk gewijzigd te zijn
→ Een leeftijdspiramide biedt een grafische voorstelling van de leeftijds- en geslachtsverdeling van
de bevolking
 Verticale as: leeftijd
 Horizontale staven: aantal mannen en vrouwen per leeftijdsgroep
 Het is wel een momentopname, maar op basis hiervan kan je de synthese zien van de
bevolkingsontwikkelingen gedurende de voorbije eeuw
1846: nog een duidelijke piramide: grote groep van
jonge leeftijd
1900: basis is versmald
1974 & 2002: amorfe samenstelling -> smalle basis
van jonge mensen, die een brede groep torst van
de babyboom generatie en dus gaat uitgroeien tot
een groep die meer afhankelijk is van de werkende
bevolking (dus de oudere groep is groter geworden)

VANUIT BOEK:
 1881
 Aan de basis van de bevolkingspiramide heel grote groepen jongeren
 Zuigelingen- en kindersterfte zorgden er voor dat de rangen al sterk uitgedund
waren vooraleer men in het beroepsleven kon stappen
 Hoge ouderdom was slechts voor een kleine top weggelegd: slechts 1
landgenoot per 10 000 werd toen meer dan 90 jaar
 2004
 5 tot 6 per 10 000 vrouwen bereiken de 90 jaar
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 De basis van de bevolkingspiramide versmalt bijzonder
 Jongens en meisjes onder de 5 jaar leveren nu samen nog geen 60 per
tienduizend van de bevolking
 Die smalle groep jongeren zijn nu een brede middengroep van 40- en 50ers
 Deze zullen uitgroeien tot een loodzware groep van gepensioneerden, omwille
van de gestegen levensverwachting
•

Resultaten van die bevolkingsontwikkeling
→ De meeste Europese en ontwikkelde landen (op wereldniveau): relatief oude bevolking
 Seniliteitscoëfficiënt België: van 0,55 (1947) tot 0,98 (2000)
→ De minder ontwikkelde en niet-Europese landen: een jonge bevolking
→ Armste landen: relatief hoge vruchtbaarheidscijfers en een relatief lage, maar wel stijgende
levensverwachting
→ Meer welvarende landen: bevolking neemt nauwelijks toe
→ Dit zal leiden tot een demografisch spagaat
= dalende bevolkingsomvang met snellere veroudering in de rijkste landen vs. een snelle
bevolkingsgroei door hoge nataliteit en dalende moraliteit in de armste landen
(dit heeft een impact op de positie van die landen op het wereldtoneel)
→ Die divergente ontwikkeling -> impact op de economische, sociale en politieke ontwikkelingen en
structuren

4.3 Daling van de nataliteit vanaf het midden van de jaren 1960
•

Daling geboortecijfer (nataliteit)
→ Rond 1880 daling fertiliteit in landen zoals Duitsland, Engeland en Nederland (in lange termijnbeweging)
→ Na WOI: een tijdelijk einde aan de daling van de geboortecijfers in die 3 landen
ONDERBREKINGEN (babyboom momenten)
→ In 1930: geboortecijfers van die landen begonnen terug te stijgen
→ Verschillen onder landen
 Het fascistische Italië en later het nationaal socialistische Duitsland: radicaal
populationisme (tijdens het Interbellum)
 In democratische landen, zoals België en Frankrijk: meer aarzeling
Toch strijd tegen illegale abortus, men verbood het verspreiden over het informatie over
voorbehoedsmiddelen en men probeerde a.d.h.v. kindertoeslagen de gezinsuitbreiding
te stimuleren
→ Jaren van de wederopbouw na WOII: in alle landen een geboortegolf -> babyboom (duurde tot
de helft van de jaren 1960)
 Economische groei
 Toename welvaart
gingen gepaard met maatschappelijk veranderingen
 Optimisme
(hierdoor stijging nataliteit en fertiliteit)
 Eigenlijk al aan de gang sinds de jaren 1930
 Tijdens de silver fifties en de golden sixties: OH een actieve gezinspolitiek die zich o.m.
uitte in fiscale en sociale zekerheidsmaatregelen ten voordele van het “derde kind”
→ De verlaagde huwelijksleeftijd + gestegen levensverwachting beïnvloedde ook de duur van de
huwelijken in positieve zin
→ Het ondertussen communistische Oost-Europa volgde deze trend niet
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•

Keerpunt: sterke daling van de nataliteit vanaf 1964: ”Tweede demografische revolutie”
→ Introductie van de contraceptieve pil
→ Begin 21ste eeuw: fertiliteit bijna overal gedaald tot onder
het vervangingsniveau van 2,1 (= het cijfer dat minimaal
gehaald moet worden om, gegeven de actuele
mortaliteitscijfers, de reproductie van de bevolking te
kunnen garanderen)
→ Positief migratiesaldo = noodzakelijk om de bevolking in
evenwicht te houden
→ Verkleining gezinnen (door het dalende aantal geboortes)
 Gemiddeld Belgisch gezin in 1970: 2,95 gezinsleden
 Gemiddeld Belgisch gezin in 1980: 2,70 gezinsleden (al
terug minder)
 Bovenste tabel: vruchtbaarheidscijfers voor België
tussen 1940 en 2000, met aanduiding van het
vervangingsniveau
-> daaruit: vanaf 1970 vruchtbaarheidscijfers onder het vervangingsniveau
→ Mogelijke verklaringen voor het keerpunt van 1964
 Betrouwbare anticonceptie sinds 1962
 Emancipatie van de vrouw (vergemakkelijkt door seksuele ontvoogding)
 Gestegen welvaart
 Kost van de kinderlast + opportuniteitskost stegen
 Vergroting vrouwelijke arbeidsparticipatie -> mogelijk gemaakt door diensten en
huishoudtoestellen (zij mechaniseerde een gedeelte van de traditionele huishoudelijke
taken, kinderen moesten bv. de was niet meer doen, want er was een wasmachine)
 Angst voor relatieve overbevolking (spookbeeld door de overbevolkingsproblematiek in
de ontwikkelingslanden bv.)
→ Het percentage vrouwen tussen 25 en 49 jaar oud dat betaalde arbeid buitenshuis verricht in
enkele West-Europese landen, 1900-1990




•

In 1900 was er in NE maar 19% van de vrouwen actief, dit kwam doordat de vrouw thuis
bleef en de man ging werken
In 1990 is dit 62%, dus hier zie je die emancipatie van de vrouw in terug komen ->
vrouwen bevinden zich meer en meer in de arbeid

Demografische ontwikkelingen: besluit
→ Van een hoge naar een lage mortaliteit en nataliteit
→ Van stagnatie/langzame groei naar een versnelde groei naar een nulgroei
→ Oorzaken van economische, maar ook medische, sociale en culturele aard
→ Implicaties voor
 Levensverwachting en leeftijdssamenstelling van de bevolking
 Arbeidsmarkt en pensioenlast
→ Demografisch spagaat op wereldniveau (in alle ontwikkelingen zie je dat Europa vergrijst maar
andere delen van de wereld krijgen een jongere bevolking en dit krijgt een effect op de
verhoudingen tussen de werelddelen = demographic divide)
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DEEL 2: Familie en gezin in historisch perspectief
Inleiding
•

De aandacht van demografische gebeurtenissen verschoof naar de samenstelling en vormen van
samenleving binnen kleinere sociale eenheden, zoals familie en het gezin

•

Familie en gezin in de loop van de geschiedenis: vele vormen aangenomen en veranderingen ondergaan
-> Dit uit zich o.m. in veranderingen van samenlevingsvormen

•

Familiale bindingen behoren niet alleen tot de natuurlijke, maar ook tot de sociaal-culturele en
economische werkelijkheid
→ Veranderingsprocessen beschrijven + de waarom er van te achterhalen
→ Wisselwerking met structurele ontwikkelingen
→ Specifieke ontwikkelingen binnen het gezin
( dit zijn de doelen van dit hoofdstuk )

•

Doelstellingen hoofdstuk
→ Familie en gezin als sociaal-culturele verschijnselen (2 verschillende termen)
→ Aandacht voor
 Samenstelling en omvang huishoudens
 Veranderingsprocessen in het gezin, rolpatronen en relatie ouders-kinderen
 Impact van de samenleving op het gezin

•

Liefde, seksualiteit, huwelijk, gezinsvorming
→ Beschouwd als privézaken -> geen inmenging
→ Belang van romantisch ideaal (partners kiezen vrij voor elkaar en er is geen bemoeienis van anderen)
→ Verbreking viereenheid tussen liefde, huwelijk, seksualiteit en voortplanting
→ Hierdoor veranderingen in de relatie tussen partners en tussen ouders-kind

•

Maar ook publieke kwestie
→ Aandacht in de dagbladen, tijdschriften, reclame
→ Bij politici en OH -> beslissingen die impact hebben op het gezin(sleven)

•

In het Nederlands: 2 woorden voor familiale relaties
→ Familie = de ruimere kring van bloed- en aanverwanten
→ Gezin = het kerngezin, de (gehuwde man) en vrouw met kinderen die een afzonderlijk
huishouden vormen
→ De laatste 2 à 3 eeuwen: het onderscheid tussen ‘familie’ en ‘gezin’ in West-Europa is vergroot
en daarbij heeft het gezin betekenis gewonnen ten nadele van de familiebanden
DUS: verschuivend belang van familie naar gezin
→ Nog een belangrijke term: ‘huishouden’ = mensen die leven onder hetzelfde dak
 Niet enkel het kerngezin, een gezin kan ook inwonende verwanten hebben of
dienstpersoneel
 Pas vanaf de 19e eeuw vallen verwantschap, samenwoning en huishouden meestal
samen, en vormen een gehuwde man en vrouw met hun kinderen ook het huishouden

•

Huwelijk = basis gezinsvorming (dit was zo een lange tijd)
→ Huwelijk kan omschreven worden als een legitieme verbintenis tussen man en vrouw waarbij de
kinderen beschouwd worden als het wettig nageslacht van beiden
→ Legitiem en wettelijk -> hangt af van tijd tot tijd en cultuur tot cultuur
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→
→
→
→

Huwelijk ≠ altijd een overeenkomst tussen individuen, maar ook tussen hun families
Sinds de late middeleeuwen: Kerkelijk Huwelijk
19e eeuw: burgerlijk huwelijk
Functies huwelijk
 Regulering seksuele betrekkingen
 Economische en socialiserende functie: opvoeding kinderen

H1: Het pre-industriële gezin
→ Lange tijd dacht men dat in de pre-industriële periode mensen in een ander gezinsverband leefden dan
nu
→ Die gedachte: sterk verband met de moderniseringstheorie -> de idee dat het kerngezin pas ontstaan
zou zijn en een belang hebben gewonnen tijdens de industrialisering
→ Hoge mortaliteit + onzekere levensomstandigheden + economische beperkingen -> aanleiding tot het
samenleven in grotere families (extended families)
→ Niet enkel (kern)gezin (nuclear family), maar ook verwanten inwoonden : eerder uitzonderlijk
→ Noordwest-Europa: ooms en tantes, grootouders en andere familieleden -> woonden afzonderlijk (in
hun eigen huis)
→ Kerngezin vestigde elders -> neolokaal vestigingspatroon

1.1 Samenstelling en omvang van het gezin
•

Omvang
˗ Het gemiddelde kerngezin moet relatief klein
geweest zijn
˗ Erg grote gezinnen in deze eeuw (11, 12 of meer
kinderen): uitzonderlijk in West-Europa
˗ Gemiddelde aantal kinderen: tussen 1,5 en 3
˗ Kerngezin werd eventueel aangevuld met
inwonend personeel en/of vreemde kostgangers
(= zij konden kosten van het huishouden drukken)

˗

•

Nuancering
 Regionale verschillen (in sommige
streken was het gangbaarder dat verschillende verwanten samen woonden, denk aan
platteland: daar wonen gezinnen nog samen met hun kinderen, ook al zijn ze getrouwd,
gewoon om de kosten te verminderen)
 L.K. Berkner: gezinscyclus in rekening houden
 Verandering samenstelling gezin in huishoudens die een productie-eenheid
vormde, bv. een boerderij
 De omvang van de huishoudens afhankelijk van de leeftijd van de kinderen
 Waren ze klein -> dan woonden er vaak familieleden op het bedrijf en was er
meer personeel in dienst
 Werden de kinderen groter -> meewerken in het bedrijf en die andere mensen
verdwenen
 Conclusie: de samenstelling van het huishouden veranderde afhankelijk van de
leeftijd van de kinderen en de economische noden van het gezin

Samenstelling
- Doorheen de gezinscyclus kon de samenstelling enorm hard verschillen
- Nuclear vs. extended family (zie hierboven)
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•

Endogamie en gearrangeerde huwelijken
˗ Endogamie = trouwen met iemand van ongeveer dezelfde leeftijd en vooral met dezelfde
godsdienst en een gelijkwaardige sociale achtergrond (plaats in de maatschappelijke hiërarchie)
˗ De aard van de economische basis waarop een huwelijk gebaseerd was, kon aanzienlijk
verschillen
˗ Plattenlandgemeenschappen:
 Grondbezit of grondbeschikbaarheid was lange tijd 1 van de belangrijkste voorwaarden
om een huwelijk te sluiten
 Door verspreiding van de proto-industrie: verlaging huwelijksleeftijd
 Plattenlandbewoners combineerden nu hun klein landbouwbedrijfje met activiteiten in
de thuisnijverheid
˗ Adellijke kringen en patriciërs:
 Hielden meer rekening met economische én dynastieke of machtspolitieke
overwegingen
 Huwelijken werden vaak door de ouders gesuperviseerd
 Weinig liefde en betrokkenheid in het spel
 In de praktijk sloten de wensen en verwachtingen van buurt, familie en ouders aan de
ene zijde en die van de huwbare jongeren aan de andere zijde vaak nauw bij elkaar aan
˗ In de steden:
 Huwelijken over de sociale grenzen heen: veel minder uitzonderlijk
 Affectie en vrije partnerkeuze speelden hier een grotere rol

1.2 Het gezin en de samenleving
Het gezin en de kerk
• Al vroege middeleeuwen: principe van het monogame en onontbindbare huwelijk
Consensusdoctrine in de decretalen van Gregorius IX in 1234
˗ Huwelijk geldig indien wederzijdse instemming van de partners (middeleeuwse canonieke recht)
˗ Huwelijk onontbindbaar pas na de geslachtsgemeenschap
˗ Principe: “daar waar er eenheid van lichamen moet zijn, er ook eenheden van geesten moet zijn”
˗ Vrijere omgangsvormen: ‘nachtsvrijen’ (= voor het huwelijk mogen man en vrouw elkaar al
bezoeken) in Nederland
˗ (Vanaf 11e eeuw: huwen zonder instemming van ouders of familieleden)
˗ In praktijk wellicht: belang autoriteit van vader
•

Late middeleeuwen: nauwe band tussen huwelijk en samenleving -> kerk speelde belangrijke rol
˗ Huwelijk voornemens moeten openbaar gemaakt worden + pastoor nodig om huwelijk in te
zegenen
˗ ≠ absolute voorwaarde voor de geldigheid van het huwelijk

•

Middeleeuwse dogmatiek prefereerde een maagdelijk leven boven een huwelijk
˗ In de praktijk: weinig mensen in staat tot een celibatair leven
˗ dus veroordeeld tot een zondig huwelijksleven

•

Volgens kerkvaders zoals Augustinus:
˗ Huwelijk = geoorloofd in de mate dat het gebaseerd was op wederzijdse trouw tussen de
echtlieden en het voortbrengen van kinderen (bona matrimonalia)
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•

Kritiek op celibaat
˗ Vanwege humanisme: Erasmus (1467-1536)
 Hij stelde vast dat weinig celibatairen zich aan een kuise levenswandel konden houden
 Hij pleitte voor een huwelijkspriester: op die manier een einde aan de ontucht onder de
geestelijkheid
 Hij verzette zich tegen gearrangeerde huwelijken
 Hij verdedigde het belang van een liefdevolle, zorgzame opvoeding van de kinderen
 DUS: positief tegenover het huwelijksleven
˗ Vanwege protestantisme: Johannes Calvijn (1509-1564)
 Het protestantisme keerde zich fel af tegen het celibaat en het kloosterleven als middel
tot zelfheiliging
 Huwelijk ontdaan van sacramenten -> voortaan tot de natuurlijke orde der dingen
gerekend
 Positievere benadering op huwelijk en seks -> een liefdevolle relatie tussen echtlieden is
nl. een afspiegeling van de liefde voor God
 Het verwekken van het nageslacht bleef wel het belangrijkste doel van het huwelijk
 Gezinshistorici: “De nieuwe gezinsmoraal aan het begin van nieuwe tijd is enkel te wijten
aan de invloed van de protestanten”
˗ Hervormingsbeweging -> Katholieke reformatie
 Herwaardering van de kerk voor het gezin
 Tijdens de 16e eeuw: publieke huwelijkssluiting in veel West-Europese landen definitief
geregeld
 Concilie van Trente: meer duidelijkheid
˗ In de verschillende protestantse landen ontwikkelden nieuwe kerkelijke en wereldlijke
overheden eigen regels voor huwelijkssluiting

•

Europese erfrecht -> impact op gezinsvorming
˗ Katholieke kerk speelde hier ook, ongewild, een rol
˗ 11e eeuw: katholieke kerk probeerde haar materieel bezit uit te breiden door er voor te zorgen
dat individuen zelf konden beslissen om een deel van de erfenis te schenken aan de kerk en zo
hun zielenheil te verdienen
˗ Zowel mannen als vrouwen konden erven + wanneer vrouwen gehuwd zijn beschikken zij ook
over grond en vermogen
˗ Huwelijksrecht + erfrecht stimuleerden mannen en vrouwen om te werken
-> droeg bij tot de ontwikkeling van het kapitalisme en tot economische groei in deze delen van
Europa

Het gezin en de staat
• Vorstelijk absolutisme
˗ Bossuet (1672-1704) – 1 van de belangrijkste theoretici van het
vorstelijk absolutisme – bereidde Lodewijk XV als volgt op
voor zijn toekomstig koningschap (zie tekst hiernaast)
 Geeft aan hoe hij zich als vorst moet gedragen
 Hij maakt spiegelt de staat met het gezin: de vorst
moet zich gedragen als een vader
 Heerschappij van de vorst wordt ingegeven als
erfelijkheid -> voorstander van de monarchie
˗ DUS: Macht vader in het gezin (vaderlijke macht) vs. macht van de vorst in het land (vorstelijk
gezag) -> beide gestoeld op een door God geschapen orde (le droit divin)
˗ Jean Bodin (1530-1596) vergeleek de staat ook met een familie
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•

Doorbreken van hiërarchische denken tijdens de Verlichting -> soevereiniteit van het volk

•

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
˗ “Du contrat social” (1762)
 Bestuur als omzetting van “volonté générale” in wetten
 Scherp onderscheid tussen overheidsgezag (sociaal contrast) en vaderlijk gezag
(“natuurlijk” gezag, want ouderlijk gezag is voorgeschreven door natuurwetten)
˗ “Emile ou l’éducation” (1796)
 Hierin werkte hij zijn opvoedkundige denkbeelden uit
 Ouders moeten oog hebben voor de talenten van hun kind
 Ze moeten het kind als kind behandelen en het afschermen van kwalijke invloeden van
de buitenwereld
 Ouders moesten de opvoeding zoveel mogelijk zelf ter hand nemen
 Belang van gezin als opvoedingsinstituut

1.3 Rolpatronen en de “emotionalisering” van het gezinsleven
•

Rolpatronen
˗ Afbeelding: ouders zitten aan het hoofd van de tafel en de kinderen zitten niet altijd + hebben
een andere plaats (zekere afstandelijkheid t.o.v. kinderen)
˗ Verdediging hiërarchisch model ten aanzien van het gezin door kerk en
overheid
-> model waarbij de man een relatief benijdenswaardige positie bekleedde

˗

˗

˗

•

Juridische dominantie van de man, bv. vrouwen konden niet tot de
overdracht van onroerende goederen overgaan zonder uitdrukkelijke
toestemming van de man (een vrouw kan bv. niet alleen een stuk grond
verkopen)
Genuanceerde werkelijkheid
 Ongelijkheid tussen man en vrouw: de grootste ongelijkheden tussen vrijen en on-vrijen
+ armen en rijken
 Vrouwen in steden kunnen eigendomsbeslissingen nemen, krediet lenen, etc.
 De ondergeschiktheid van de vrouw aan de moet: vrouw aan het hoofd van het
huishouden (door het hebben van kinderen hebben zij een soort van macht)
 DUS: hiërarchisch gezien was er een dominantie van de man, maar in de praktijk veel
meer handelingsmogelijkheid
Sommigen beweren zelfs dat voor de 19e eeuw het een “Gouden tijdperk” was voor de vrouw
 In die periode meer handelingsvrijheid voor de vrouw
 In de 19e eeuw zelf: mannelijk kostwinnersmodel

“Emotionalisering” van het gezin
˗ Controverse onder gezinshistorici: in West-Europa in de pre-industriële periode weinig plaats
voor affectie en emotionalisering van het gezin gebeurde gaandeweg
˗ Relatie tussen partners
 Plaats voor affectie
 17e en vooral 18e eeuw: wijzigingen (dan al)
 Bv. de manier waarop brieven geschreven werden: niet meer ‘gewaarde echtgenoot’,
maar er werden lievere woorden gebruikt
˗ Relatie tot kinderen
 Franse historicus Philippe Ariès: het kind was tijdens de middeleeuwen geen
uitzonderlijke ‘categorie’
 Markante verandering (in de manier waarop kinderen werden verbeeld en behandeld)
tijdens nieuwe tijd en vooral tijdens de 18e eeuw
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•

Afzonderlijke categorie van ‘kinderboeken’
Uitvindingen van spelen, zoals de legpuzzel
Geleidelijke emancipatie van het kind
“Romantisering” van het huwelijk

Houding ten aanzien van kinderen

Jean-Baptiste Greuze: De goede moeder
1766
Goede moeder = geeft kind borstvoeding → duidelijk
gericht op opvoeding van de kinderen

Etienne Aubury: Ouderlijke liefde
Ca. 1775
Ouderlijke liefde = zorg en aandacht voor
kinderen aanwezig

H2: De 19de eeuw en de dominantie van het burgerlijke gezinsmodel
2.1 De klassieke moderniseringstheorie van het gezin
•

Deze theorie gaat er van uit dat veranderingen in de samenleving effecten hadden op menselijke relaties
en op partnerkeuze
˗ Dankzij economische modernisering
 Formele rekrutering (=arbeidscontracten etc.) en opleiding belangrijker voor het vinden van
een job (men is minder afhankelijk van het gezin om een job te krijgen)
 DUS: informele vormen van beroepsopleidingen verzwakken en er trad
professionalisering op
 Van een “family economy” naar een “family wage economy”
 Gezin was niet langer een productie-eenheid, maar werd een verzorgings- en, later nog,
een consumptie-eenheid
˗ Dankzij individualisering en urbanisatie
 Veel meer mensen trekken naar de stad om werk te zoeken en zich te vestigen
 Daardoor vermindering sociale controle van ouders en traditionele dorpsgemeenschap
 Individu zelf verantwoordelijk → meer autonomie
 Plus traditionele gezinstaken zoals bv. de opvoeding, deels ook toevertrouwd aan andere
instituten, zoals de onderwijsinstellingen
˗ Alfabetisering en secularisering: meer autonomie en verantwoordelijkheid
˗ Staatsvorming: taken verschoven van het gezin naar de staat (denk aan die
onderwijsinstellingen)

•

Triomf van het “burgerlijke” gezinsmodel
˗ Kerngezin als basis en als hoeksteen van de samenleving
 Huiselijkheidsideaal: het gezin is de plaats waar men zich kan terugtrekken, waar men
het gezellig kan maken/hebben (het schermt zich af als eenheid van buitenaf)
 Romantisering (vrije partnerkeuze)
 Grotere aandacht voor opvoeding (eigenheid van het kind)
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˗

Nuancering
 Er was ook al in de pre-industriële periode plaats voor romantiek e.d.
 Er was meer continuïteit dan de moderniseringstheorieën vaak beweren
-> antecedenten in de pre-industriële periode
 Wel grote aantrekkingskracht van het burgerlijke gezinsmodel (zodanig dat zelfs
emancipatorische bewegingen – op dat moment vooral arbeidersbewegingen – dat
ideaal van het mannelijk kostwinnersmodel gaan verdedigen en dat zelfs denkers die
voor vrouwenrechten opkomen vaak gaan proberen meer autonomie voor vrouwen
gaan opeisen, zo kunnen ze beter zorgen voor de kinderen)

2.2 Romantisering van relaties
•

Groeiende intimiteit, huiselijkheid en emotionalisering
˗ Partnerkeuze meer een zaak van onderlinge affectie i.p.v. materiële en instrumentele
afwegingen en keuzes
˗ (Die romantisering geleid tot meer egalitarisme tussen man en vrouw)
˗ Partnerkeuze toont zich in een kleiner leeftijdsverschil, minder homogamie op basis van sociale
en geografische afkomst
˗ Conclusie: een grotere individuele vrijheid in de keuze van partners en een verminderde impact
van onder meer ouders en andere sociale verbanden

•

Bedenking 1: discussie naar de datering van deze veranderingen
˗ Heel wat auteurs denken dat in de tweede helft van de 19e eeuw gezinsrelaties sterker werden
geëmotionaliseerd + dat dit vroeger gebeurde in de stad dan op plattenland
˗ Anderen menen dat de partnerkeuze altijd al deels op romantische gronden gebeurde
˗ Sommigen beweren zelfs dat dit eerder gebeurde bij sociaal zwakkere groepen, omdat zij toch
geen materieel hadden
˗ Andere groep auteurs meent dat geen vroege romantisering plaats vond: bepaalde groepen
waren te arm en te bezorgd om het overleven dat ze zich niet de vrijheid konden veroorloven
om zich uitsluitend te laten leiden door romantische gevoelens
-> Partnerschap was gebaseerd op wederzijdse rechten en plichten, iedereen diende zich in te
zetten voor het gezinsbelang
˗ Belangrijke vraag: ‘Zijn de romantische gevoelens in de loop van de tijd bij partnerkeuze
toegenomen of niet?’

•

Bedenking 2: privacy in gezin niet overschatten
˗ Kleine en beperkte ruimte
˗ Delen van bed met kinderen of andere inwoners, waardoor persoonlijke en seksuele privacy
eerder beperkt waren
˗ Krappe behuizing: mensen wonen dicht op elkaar, dus ook geen privacy qua buren
˗ Hierdoor cultivering van het gezinsleven eerder onmogelijk

59

2.3 Het burgerlijke gezin als hoesteek van de moderne samenleving
•

Triomf van het “burgerlijke” gezin
˗ Burgerij als ‘triomferende klasse’?
 Zeker op economisch vlak was de burgerij een klasse die op dat moment meer te zeggen
kreeg: door heel de economische modernisering zijn precies die groepen (naast adel)
economisch vooruit gegaan en zijn ze een triomferende klasse geworden
 Op politiek vlak is het dankzij de Franse revolutie dat de standenmaatschappij is
afgeschaft, waardoor burgerij meer politieke macht krijgt -> ze gaan meer en meer
macht verwerven in de loop van de 19e eeuw (politieke emancipatie)
 Op cultureel vlak is de burgerij de klasse waar je naar kijkt: de manier waarop ze zich
kleden bv. wordt na gedaan, burgerlijke waarden en normen (netheid en fatsoen)
worden ook als standaard genomen, etc.
˗ Antecedenten in pre-industriële periode, bv. emotionalisering van het gezinsleven
˗ Sterke aantrekkingskracht, vooral in de 2de helft van de 19de eeuw
˗ Voorbeeld: Charles Darwin, omstreeks 1838:
 “There is many a happy slave”
 “A woman is better than a dog anyhow”
 Nadruk op huiselijkheid

“The metaphor of war came as naturally to the lips of men who
discussed their ‘struggle for existence’ or the ‘survival of the fittest’,
as the metaphor of peace came to them when they described the
home’: ‘the dwelling place of joy’, the place where ‘the satisfied
ambition of the heard rejoiced’…” (Eric Hobsbawm)






•

E.H. probeerde uit te leggen hoe de huiselijke en publieke
sfeer gescheiden werd van elkaar
Hij omschrijft de interieurs van de burgerij als een soort spiegel van de waarden en normen waar
zij voor staat
Hij heeft het over de metafoor van de oorlog en de metafoor van de vrede -> verwijzing naar
Darwin: survivle of the fittest + struggle for existence
E.H. gebruikt de metaforen om de scheiding van publieke en private sfeer duidelijk te maken
 Metafoor v/d oorlog = de publieke sfeer, want dat is de sfeer waar de man in gaat
toetreden en hij gaat daar ‘vechten’ voor het overleven van zijn gezin en gaat daar
economische middelen vergaren en dit in een hoge concurrerende maatschappij (=19e
eeuw)
 Metafoor van de vrede = de private sfeer, want dat is de sfeer waar het goed is, waar je
tot rust kan komen, dus meer het romantische, het huiselijke
Schilderij: typische objecten die behoren tot de burgerlijke sfeer (klok, fauteuille, spiegel, etc.)

Scheiding tussen publieke en private sfeer
˗ In de burgerlijke normenwereld: gezin een centrale plaats
˗ Gezin als onmisbare tegenpool van de wereld van handel en bedrijf
 Kern van het idee: polariteit tussen vrouwelijke en mannelijke eigenschappen
 Vrouw:
⬧ Bleef thuis: zorg voor huisgezin, opvoeding, gasten
⬧ Gevoelensmens
⬧ Wijdde haar leven aan verzorging en het geven van liefde
⬧ Van nature was de vrouw de centrale persoon i/d huiselijke sfeer

60



˗

˗

˗

•

Man:
⬧
⬧

Rationeel
Wijdde zijn leven aan strijd om het bestaan, de concurrentiekracht van zijn
bedrijf, zijn loopbaan
Die veranderingen hadden te maken met een grotere scheiding tussen werk en huishouden in de
economie + met de opvang van het ideaal van het mannelijke kostwinnermodel (= man:
gezinsinkomen; vrouw: beheer v/h huishouden)
Door industrialisatie: grote scheiding tussen de publieke (= wereld van arbeid + ruimere samenleving
waar man de toegang in had) en de private sfeer (= gezin en vrouw)
= de theorie van de gescheiden sferen
Kritiek + bedenkingen
 Rol van de vrouwen in publieke sfeer: ook zij hadden inkomens + zij participeerde ook op
meer informele wijze in de publieke sfeer
 Rol van de vader in het gezin: ook zij namen taken op zich in de huiselijke sfeer + er was
plaats voor emotionalisering en affectie tussen vader en kind
 Conclusie: NIET alleen tirannieke vaders en engelachtige moeders

Genegenheid en egalitarisme?
˗ I.p.v. zakelijke berekening die centraal stond in het werk, stonden in het gezin liefde en intimiteit
centraal
˗ Voor een harmonieus gezinsleven -> wederzijdse genegenheid nodig
 MAAR: kritiek tegen LOUTERE gevoelenshuwelijken, de partner moest nog wel
overeenstemmen met de maatschappelijke positie
 Man als hoofd van het gezin: patriarchale dominantie? (zowel juridisch als in de praktijk
is de man de baas van het huishouden)
 Spanning met de beleving van de seksualiteit: de 19e eeuw werd gekenmerkt door een
veeleer negatieve houding tegenover lustbeleving en een sterke mate van
“verpreutsing”
˗ Normen en waarden in strijd met liberale principes
 Patriarchalisme (man aan het hoofd, dus geen egalitaire relatie)
 Reactie tegen revolutionaire periode: opeisen rechten van de vrouw
Er werd gemeend dat de Franse Revolutie wel vrijheden had gebracht voor de blanke
burgerman, maar niet voor de vrouw (Déclaration des droits de l’homme)
 Frankrijk 1803: mogelijkheid tot scheiden door het aanpassen van de wet van 1792 (dit
alleen in geval van een langdurige gevangenisstraf, zware mishandeling en overspel)
Marry Wollstonecraft (1759-1797)
= Schrijfster van “The vindication of the rights of women” (1792)
Olympe de Gouges (1748-1793)
“Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne” (1792)

DUS: een periode van revolutie en veranderingen aan de ene zijde, maar aan de andere kant ook een
periode van conservatisme en een soort schrik ten aanzien van al die vernieuwingen (een vrouw mocht
zich niet echt ontplooien)

→ Hierdoor tegenstrijdige eisen van mannen en vrouwen
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•

Het gezin als etalage van burgerdeugden
˗ Het gezin zowel een veilige haven in een harde kapitalistische wereld, als etalage van
burgerdeugden
▪ Zelfbeheersing en zelfdiscipline (was basis voor zelfrespect en respect van anderen)
▪ Sobere kleding, nadruk op efficiëntie, terughoudendheid bij het tonen van gevoelens,
correcte uitspraak van de taal
▪ Angst voor chaos en opstand: angst voor het opspelen van emoties, angst voor de
opstand van de lagere klassen
▪ Bijzondere aandacht voor zelfontplooiing (belangstelling onderwijs)
▪ Jongeren liepen steeds langer school, waardoor een specifieke ontwikkelingsfase
ontstond, nl. de adolescentie
▪ Meer investering in opvoeding -> beperking van het aantal kinderen
˗ Hoge maar tegenstrijdige eisen gesteld aan het gezin
▪ Liefde, zakelijke belang en deugdzaamheid, zelfdiscipline en zelfontplooiing gingen nl.
niet gemakkelijk samen
▪ In het hart van de burgerlijke samenleving: heel wat spanningen die tegen het einde van
de 19de eeuw steeds duidelijker werden
▪ Uitte zich in 19de-eeuwse romans
▪ 2de helft 19e eeuw: steeds sterkere druk zich te conformeren naar burgerlijke idealen en
voorschriften

2.4 De burgerlijke idealen als spiegel voor het arbeidersgezin
•

Opkomst van het moderne arbeidersgezin (typisch kenmerk v/d 19de-eeuwse samenleving)
˗ Twee lange termijn ontwikkelingen speelden hierin een belangrijke rol:
1. Afbrokkeling rol van gezin als productie-eenheid (sinds 15de eeuw)
→ Loonarbeid buitenshuis = mannenzaak
2. Arbeid individueel contract op basis van een uurloon
→ Vroeger werden meerdere leden v/e gezin aan genomen, steeds minder
˗ Aantrekkingskracht van burgerlijke gezinsidealen
˗ Individualisering van de loonafhankelijkheid
▪ Meer en meer contracten sluiten tussen individu en werkgever
▪ Mannen werkten buitenshuis (fabrieken)
▪ Streven naar het onmogelijk maken van vrouwenarbeid buitenshuis (tijdens 1ste helft
19de eeuw: vrouwen meehelpen in fabrieken om rond te komen)
▪ “De man moet in staat zijn voldoende te verdienen om zijn gezin te onderhouden”
▪ Dit was een poging om loonsverhogingen af te dwingen (haakte ook perfect in op
burgerlijk gezinsideaal)
▪ [Pogingen om vrouwenarbeid te weren zijn nooit volledig gelukt -> ongehuwde vrouwen
bleven taken in fabrieken uitoefenen + vrouwen kregen later een belangrijke plaats in de
kantoorarbeid en bv. i/h onderwijs, maar vaker lagere waardering en loon]

•

Systeem van income-pooling
˗ Elk werkend gezinslid stond een deel van het loon af voor het gezinsonderhoud
˗ Vrouw: beheer van de huishoudpot (zij moest hiermee zien rond te komen) + gezinsfatsoen
-> de man hield een deel van het loon voor zich en stond een deel af aan zijn vrouw voor het
onderhoud van het gezin
-> zij dienden naar buiten toe het gezinsfatsoen hoog te houden
˗ Ondanks die belangrijke taken verloor de vrouw aan waardering (arbeid in ruil voor loon was DE
stempel van productieve arbeid)
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•

De bijdrage van vrouw en kinderen was verre van gelijkmatig volgens regio en tijd
˗ Fabrieksarbeid + huisindustrie -> gepaard met een groter aandeel van vrouwen- en kinderarbeid
˗ Doordat de mannen de broodwinnaars waren:
vaders vaak weg van huis voor langere perioden ->
effect op relatie met kinderen
˗ Conclusie: industrialisatie leidde in een 1ste fase tot
de toename van kinderarbeid en tot een verlaging
van de leeftijd waarop kinderen hun intrede deden
i/d arbeidersmarkt
˗ Tabel: overzicht percentage dat het man verdient
van het gezinsinkomen: onderscheid tussen
verschillende soorten werkomgeving (zie onderaan +
cijfers)
 Je ziet dat er verschillen zijn in het percentage dat een man kan voorzien aan het
huishoudbudget
 In de mijnbouw (zware arbeid):: bereid hogere lonen, dus hier is de man makkelijker de
kostwinner van het gezin (andere gezinsleden moesten niet echt werken)
 Fabrieksarbeid: hoog percentage ook door vrouwen en kinderen voorzien

•

Het burgerlijk gezinsmodel als zinkend cultuurgoed
˗ Naar het einde v/d 19de eeuw: het “burgerlijke gezinsmodel” veroverde als een soort zinkend
cultuurgoed de lagere sociale groepen
˗ Onderzoek P. Scholliers en P. Van den Echkhout:
▪ Gent rond 1900
▪ Mooi praktijkvoorbeeld van gezinsinkomen en arbeidersparticipatie van verschillende
beroepsgroepen
▪ Bij huwelijk: zowel mannen als vrouwen namen deel aan betaalde arbeid
▪ Vrouwelijke arbeidersparticipatie daalde vrij snel
▪ Dit proces versnelde wanneer de kinderen geld begonnen op te brengen (men stuurde
ook liever hun kinderen te werk dan vrouwen, dat toont het ideaalbeeld van dat gezinsmodel
waar de vrouw thuis blijft en voor het huishouden zorgt)

▪

˗
˗

Vergelijking arbeiderscategorieën:
→ Vrouwen van metaalbewerkers (hoogste lonen):
kleinste arbeidersparticipatie, indien ze toch arbeid
verrichtten -> “betere” jobs zoals het houden van
een herberg of winkel
→ Vrouwen van vlasarbeiders (lagere lonen): sneller
verplicht tot buitenshuis werk en ze richtte zich op
beter betaalde, maar wel zwaardere fabrieksarbeid
→ DUS: de participatie van mannen, vrouwen en
kinderen verschil van sector tot sector
 Verrassend: het totale gezinsinkomen van metaal- en vlasbewerkers verschilden
nauwelijks -> dit door de arbeidersparticipatie van de vrouw en kinderen
Het was de triomf van het burgerlijk gezin dat aanstekelijk werkte
Het gaf arbeiders een bepaalde status als hun vrouw niet moest werken -> daarom streefde men
(uit prestige) naar het burgerlijk gezinsmodel (= man als kostwinner en vrouw droeg zorg voor
huishouden en gezin)
[Bijdrage van een werkend kind leek minder bedreigend voor dit mannelijke kostwinnersmodel]
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2.5 De rol van de staat en de uitholling van het patriarchale gezag
(19e eeuw -> groeiende bemoeienis van de staat + groeiende aandacht voor de arbeidssituatie van kinderen voor
onderwijs)
•

Kinderarbeid en het ontstaan van een “sociale politiek”
˗ Kinderarbeid:
 Lage lonen
 Hoge werkdruk
 Schrijnende toestanden
 Aanvankelijk geen bescherming -> groeiende weerstand vooral
2de helft 19de eeuw
˗ Filmfragment Jane Humphries:
 Beeldmateriaal: tekeningen laten maken op basis van verhalen (dus er is weinig
beeldmateriaal over die jaren)
 Geen interventie van de staat: zij deden niets voor kinderarbeid, zij stimuleerde het juist
(helpen van arme kinderen om een job te krijgen, zodat zij toch iets van geld kunnen
verdienen)
 Kinderarbeid is niet nieuw in deze periode? Eerder hielpen zij hun ouders al op het
platteland etc. (velen vinden dit niet vergelijkbaar)
˗ Eerst was kinderarbeid noodzakelijk ter aanvulling van het gezinsinkomen
-> Verklaringen voor kinderarbeid:
 Kapitalistische arbeidsorganisatie (dit zorgt er voor dat dergelijke uitbuiting mogelijk was)
 Rol van de staat
 Gezin en gezinsstrategieën (het gezin heeft dat inkomen gewoonweg nodig)
 Culturele context
˗ Veranderingen in de aard en organisatie van de arbeid leidde tot groeiende weerstand tegen
kinderarbeid in industriële bedrijven
˗ Werkplaatsen steeds omvangrijker, machines complexer, werktijden langer en arbeidsdiscipline
sterker
˗ Protestbeweging tegen de uitbuiting van kinderen in fabrieken
 1ste protestbeweging en bescherming: Engeland
 Verschillende opeenvolgende Factory Acts beheersten de arbeid van kinderen
 Daarna kwamen er wetten ter beperking van kinderarbeid in Frankrijk, Pruisen en
andere Duitse staten tijdens 1830 en 1840
 Tegen einde 19de eeuw: alle West-Europese landen perkten wetten in tegen
kinderarbeid
 DUS: kinderarbeid verboden onder de leeftijd 12, 13 of 14 jaar, jongeren ouder dan 16 of
18 jaar: afzonderlijke bepalingen die werk- en rusttijden regelden
 België na staking van 1886
˗ Begin sociale wetgeving
 °1886
 Vanaf 1889: wetgeving i.v.m. kinder- en vrouwenarbeid
-> Kinderarbeid verboden onder 12 jaar
-> Jongeren die geen 16 jaar waren en vrouwen werden beschermd tegen nachtarbeid
en ondergronds werk → verplichte wekelijkse rustdag
 Later: achturen-werkdag, pensioenregeling, etc.
˗ Overheidsmaatregelen: motivatie
 Humanitair besef (samenleving die respectvol wil zijn en mensen wil beschermen)

Eigen belang, bv. Otto von Bismarck (1 van de eerste die ziekteverzekering als een taak van de staat
naar voren heeft geschoven en hij deed dat om zijn tegenstanders – socialisten – voor een stuk de wind uit
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de zeilen te houden, want zij gaan mee de arbeiders een uitweg bieden, en zo haalt hij daar een politiek
cliënteel uit)




Crises: kwetsbaarheid van arbeiders
Groeiende bekommernis voor gezondheid → verbeteringen aan het ziekenhuiswezen +
inperking van de maximale arbeidstijd voor vrouwen en regelingen in het geval van
zwangerschap (men wil nl. een gezonde bevolking zodat zij sterk en krachtig zijn om economisch
goed te draaien en dus concurrentie voor andere landen worden, maar ook omwille van militaire
kracht is een gezonde bevolking belangrijk)



˗

•

Culturele factoren: heel dat waarden en normen patroon, waarbij men meer gaat zorgen
voor huiselijkheid en bescherming van kinderen
De gevoerde sociale politiek versterkte het ideaal van het moderne burgerlijke gezin
 Thuiswerkende vrouwen verwaarloosden zogezegd hun gezin: kinderen speelden op
straat, mannen vertoefden langer i/d kroeg
 Levensstandaard gezin: mee bepaald door de huishoudelijke kwaliteiten van de vrouw,
nl. hoe zuiniger zij met geld kon omspringen, des te beter voor het gezin

Een toenemende aandacht voor het onderwijs
˗ Het terugdringen kinderarbeid en de strengere reglementeringen gepaard met uitbreiding van
de tijd die kinderen op school doorbrachten
˗ Na 1750: overal in Europa steeds meer kinderen naar de lagere school
˗ Landen in Noordwest-Europa liepen hierbij ver vooruit op landen in het zuiden en oosten (zie
grafiek analfabetisme)

˗

De rol van de staat
→ Uitbreiding van schooltijd kinderen
⬧ Economische motieven: toenemende concurrentie
Na 1850 eisten ondernemingen en bedrijven van hun personeel een minimale
lees-, schrijf- en rekenvaardigheid
⬧ Vervanging van lokale en kerkelijke door nationale bindingen -> “schoolstrijd”;
conflict staat/kerk (grote voordeel: er werden massaal veel scholen opgericht)
⬧ Uitbreiding kiesrecht -> nood verantwoordelijke burgers (ze hebben een
bepaalde opleiding nodig hiervoor, dus ook dit is een stimulus voor onderwijs)
⬧ Opvoedbaarheidsgedachte Verlichte denkers (2de helft 19de eeuw): “De school
zou kinderen onttrekken aan de schadelijke invloeden die ze opdeden in de
fabriek, bij hun onwetende ouders of op straat” (Je moet weten dat bij Verlichters het
denken voorop stond)

→ Gevolgen uitbreiding onderwijs
⬧ Overal in Europa: OH’en in conflict met de kerken die eeuwenlang het onderwijs
hadden beheerst -> schoolstrijden (het effect was meestal dat het
onderwijsaanbod overal toenam waardoor er dus meer mogelijkheden voor
onderwijs en vorming kwam)
⬧ Standaardisatie van denken en doen (gevolg van lager onderwijs)
⬧ Afstand tot lokale tradities en eigen dialect (gevolg van het aanleren van een nationale taal)
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⬧

Gezagsuitholling van het gezin (vaderlijk gezag verslapte door vervanging onderwijs van arbeid)

→ De situatie in België: schoolstrijd
⬧ Onderwijs gedomineerd door kerk
 Belgische grondwet (1830): vrijheid van onderwijs
 Particuliere katholieke onderwijs bleef dominant -> liberalen vonden
deze dominantie verwerpelijk
 Compromis tussen katholieken en liberalen: eerste wet op het lager
onderwijs (1842)
= Elke gemeente moest minstens 1 kosteloze lagere school hebben,
maar ook vrije scholen mochten omgevormd worden tot
gemeentescholen
⬧ Eerste schoolstrijd (1878-1884)
 Totstandkoming homogeen liberale regering in 1878
Dit maakte een einde aan de schoolvrede
 Tweede organieke wet op het lagere onderwijs (1879): elke gemeente
minstens 1 officiële school en vrije scholen konden niet meer op
gemeentesubsidies rekenen
 Onderwijzers i/d gemeentescholen moesten opgeleid zijn in een
rijksnormaalschool
 Schoolstrijd door de hevige reacties van de katholieken
 Resultaat: duizenden nieuwe katholieke scholen opgericht
 In 1884 haalde de katholieke partij opnieuw de meerderheid -> situatie
van voor 1842 hersteld (= katholieken dominant in onderwijs)
⬧ Voor de meisjes: indien onderwijs vaak gericht op hun toekomstige rol als
moeder en als echtgenote -> aanleren van huishoudelijke taken en etiquette
⬧ Verzet door Isabelle Gatti de Gamod: organisatie van ‘Cours d’éducation pour
jeunes filles’ in Brussel vanaf 1864
= Degelijk onderwijs voor meisjes
⬧ Doorstroming naar betere arbeidsmarkt bleef moeilijk
 Propaganda beeld van vrouw aan de haard
Doordat men nu kon lezen en schrijven, wed de mens een doelwit voor
reclame, politieke propaganda, enz.
 Verhelpen van mannelijke werkloosheid in tijden van crisis
•

Het beschavingsoffensief
˗ OH ondertekende het beschavingsoffensief in het voetspoor van religieus en humanitair
geïnspireerde burgers (late 19e eeuw)
˗ Sterke controle van netheid en orde in het huishouden van armen
˗ Verspreiding burgerlijke waarden
˗ Organiseren van campagnes tegen openbaar dronkenschap
˗ Bescherming van arbeiderskinderen tegen verwaarlozing
˗ Tuchthuizen en jeugdgevangenissen om verwaarloosde kinderen nog een deugdzame opvoeding
te kunnen bieden (2de helft 19de eeuw)
˗ Afsluiting van deze beweging: een reeks wetten die rond 1900 in bijna alle Europese landen
werden aangenomen
→ Faling van ouders in opvoeding -> ontzetting uit ouderlijke macht
→ In België: wet op bescherming van het kind (1914, maar trad pas in werking in 1919)
= zelfde als bovenstaande
˗ DUS: staat trekt meer en meer taken naar zich toe, die vroeger eerder door het gezin ter hand
werden genomen
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•

Overheidsmaatregelen: resultaten
˗ Versterking van de burgerlijke gezinswaarden
˗ Uitbreiding van schooltijd kinderen
˗ Veranderingen in economie
˗ Overheidsinvesteringen in onderwijs
˗ Opvoeding tot fatsoenlijke burgers
˗ Concurrentie tussen industrialiserende landen
˗ Belang van kennisintensieve industrieën

H3: Het gezin tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw: de dominantie van het ‘moderne’ gezin
Verandering in gezinsvormen
•

Eerste helft 20ste eeuw: convergentie van gezinsvormen
˗ Toename welvaart en ontstaan middenklasse
˗ Versterking laat 19de-eeuwse trends
˗ Verkleining kloof burgers- en arbeidersgezin (arbeidersklasse verburgerlijkte steeds meer)
 Functiescheiding mannen- en vrouwenarbeid: vrouwelijke arbeidersparticipatie erg laag
(in Engeland tussen 10% en 30%)
 Meer aandacht voor kinderen -> leerplicht (verschilde van land tot land)
 Toch proces van “verburgerlijking” niet overschatten -> materiële kloof tussen arbeiders
en burgerij bleef een lange tijd bijzonder groot (maar kleiner dan in de 19e eeuw)

•

Ondersteuning van gezin door staat (OH bleef actief het gezinsleven reguleren)
˗ Uit natalistische bekommernis en vanuit specifieke gezinsmoraal
 Men vreesde voor een daling van de bevolking
 De gezinsmoraal ging uit van functiescheiding tussen mannen en vrouwen
 Dit alles leidde tot het voeren van een gezinsbeleid en moraliserende campagnes vanuit
kerkelijke en conservatieve hoek
 1923: Belgische OH regelde het verbod op reclame en verkoop op anticonceptiva
“Moederschap als burgerplicht”
˗ Sociaal zekerheidsstelsel
 Kindertoeslag voor loontrekkenden (sinds 1930) en zelfstandigen (vanaf 1937)
˗ Tussenkomst bij verzorging en opvoeding van kinderen
 Kraambed- en zuigelingenzorg (in België sinds 1919)
 Organisatie vakantiekolonies en vakantieopvang
 Oprichting Bond der Talrijke huisgezinnen (1921)

•

De confessie waartoe iemand behoorde oefende eveneens een grote invloed uit op de huwelijks- en
gezinsmoraal
˗ Verzuilde samenleving: in kerkelijke kringen werd het gezin als kernstuk van de samenleving en
de zedelijkheid sterk gepropageerd
˗ Sterke invloed van kerken op persoonlijk leven (denk aan homo’s: die worden sterk aangepakt)
˗ Een groot maatschappelijk draagvlak voor het ‘zedelijkheidsoffensief’
-> bv. actieve anticonceptiva en abortus werden verboden + prostitutie en homofilie was
burgerlijke verpreutsing
˗ Nuancering noodzakelijk
-> Ondanks dit zedelijkheidsoffensief, steeds meer mensen aan 1 of andere vorm van
geboortebeperking deden bv. vrijere omvang tussen de seksen of minder hiërarchische
huwelijksrelaties
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•

Periode van 1945-1965: hoogtepunt van het ideaaltype van het ‘moderne’ gezin (het gaat wel om een
ideaaltypische constructie)
˗ Gezinsindividualisering
˗ Huwelijk tussen gelijkwaardige partners gebaseerd op het romantische ideaal (nl. geen
economische functie meer)
˗ Taakverdeling tussen beide ouders: man buitenshuis, vrouw binnenshuis
˗ Kinderen bewuste keuze: planning en beperking kindertal
˗ Huwelijk geen productieve/economische functie, maar consumptie- en verzorgingseenheid
 Koesteringsfunctie
 Aandacht voor privacy: individualisering van de gezinsleden
˗ Kanttekeningen

H4: Functieverlies van het moderne gezin sinds de jaren 1960
•
•

•

‘Moderne’ gezin leed functieverlies -> viereenheid doorbroken
‘Gezin als ontwerp van ouders’ (Ketting)
˗ Ontwikkelingen in Westerse samenleving: welzijns- en consumptiemaatschappij
˗ Andere verwachtingen ten aanzien van persoonlijk geluk en het gezin
Vanaf midden jaren 1960: functieverlies moderne gezin
˗ Traditioneel gezinspatroon minder evident
˗ Gezinsverdunning
˗ Toegenomen aantal echtscheidingen (dat wordt makkelijker)
˗ Alternatieve samenlevingsvormen

4.1 De veranderingen in de positie van vrouwen en kinderen
•

Groeiende economische onafhankelijkheid
˗ Participatie in arbeidsmarkt (makkelijk omdat er veel vraag is naar arbeid)
˗ Sociale wetgeving (deze verminderde de afhankelijkheid van jonge vrouwen t.o.v. hun ouders en
van gehuwde vrouwen t.o.v. hun echtgenoten)
˗ Toenemende scholing (men wil beter opgeleid worden)
˗ Veranderingen in sociaal-cultureel klimaat

•

Jaren 1970: 2de feministische golf
˗ ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ -> loonkloof (gelijkheid op vlak van werk tussen man en vrouw)
˗ ‘Baas in eigen buik’ -> recht op abortus
Strafwetboek 1867: abortus onder ‘misdaden en
wanbedrijven tegen orde en van familie en
tegen de openbare zedelijkheid’
23 juni 1923: verbod op publiciteit en informatie
rond anticonceptie
1990: depenalisering van abortus in België

•

De positie van vrouw en kind
˗ Mijlpalen in België
 Wettelijke gelijkheid tussen man en vrouw binnen het huwelijk (Wet van 14 juli 1976)
Het wegwerken van “man plicht vrouw te beschermen en vrouw plicht haar man te
gehoorzamen”
 Legalisering van abortus (1990)
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˗

Loonkloof (gelijk loon voor gelijk werk, 1975), later positieve discriminatie vrouwen op
arbeidsmarkt
Eerste plan tegen geweld op vrouwen (2001)
Problematiek van partnergeweld sterker op de voorgrond vanaf 1970

Kinderen en jongeren
 Door toename welvaart -> meer jongeren die naar school konden gaan in Europa
 Langer op school -> eigen mening (opgeleiden konden beter een politieke mening
vormen)
 Ontstaan van een (materiële) jongerencultuur -> jongeren gezien als belangrijke
afzetmarkt (denk aan kleding, jeugd- en muziekbladen, enz.)

4.2 Het moderne gezin in vraag gesteld
•

Toename echtscheiding
˗ Nadruk op persoonlijke ontplooiing:
 Levenslange huwelijkstrouw werd minder evident
 De toegenomen tolerantie met betrekking tot seksuele normen -> gepaard met meer
openheid naar seks voor het huwelijk
 Ondersteund door media: seks explicieter getoond in film, populaire bladen, tv, …
˗ Stijgend aantal echtscheidingen
 Van uitzonderlijke omstandigheden naar remedie voor een onverdraagbare situatie
(wettelijke scheiding was eerste enkel toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden)
 Van schuldbepaling naar consensus
(scheiding was eerst een sanctie tegen diegene die in de fout was gegaan)
(eerst moest men en schuldige aanduiden, maar nu is het voldoende als 1 iemand
geloofde dat samenwonen niet langer mogelijk was)
 Van strenge naar soepele echtscheidingsprocedure

•

Functieverlies moderne gezin: individualistisch gezinsmodel
˗ Vanaf jaren ’70: stijging aantal
echtscheidingen
˗ 2000: ¼ tot 1/3 eindigde in echtscheiding
˗ Er werden zelfs meer huwelijken ontboden
dan gesloten
˗ Echtscheidingen -> belangrijke gevolgen
voor het individu + de maatschappij
 Emotionele verwerking verschilt
per individu
 Consequenties voor zowel expartners als voor de kinderen en voor eventuele nieuwe partners
 Ex-partners moeten een manier van omgaan vinden
 Ouder-kind relaties wijzigen
 Verschil tussen biologische en sociale ouderschap vraagt aandacht
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•

Huishoudsamenstelling
˗ Lage geboortecijfers + toegenomen echtscheidingen = doorbraak andere samenlevingsvormen
en onvermijdelijke gezinsverdunning
˗ Bv. Nederland: 1950 slechts 12% huishoudens met 1 persoon en in 1990 al 31%
˗ Het percentage huishoudens met meer dan 5 personen daalde spectaculair
˗ Het aantal alleenstaanden werd groter
˗ (in de 18e eeuw leefde ook veel mensen alleen, maar dat was uit noodzaak, niet uit vrije keuze)

•

Conclusie: functieverlies moderne gezin
˗ Verbroken viereenheid
˗ Vervlechting tussen seksualiteit, liefde, trouwen en kinderen krijgen is verbroken
˗ Seksualiteit is genormaliseerd
˗ Normatieve koppeling liefde – seks aan huwelijk-voortplanting is opgeheven
˗ Beheersing van de vruchtbaarheid
˗ Ontkoppeling tussen huwelijk en voortplanting

4.3 De doorbraak van alternatieve samenlevingsvormen
•

West-Europese huwelijkspatroon doorbroken
˗ Jongeren huwen minder
˗ Het klassieke huwelijkspatroon en meer traditionele gezinsparcours verliest zijn
aantrekkingskracht
˗ Huwelijksritueel daalt ook: minder mensen trouwen voor een kerk

•

Relatievorming is veranderd: ontstaan van andere manieren van samenleven
˗ Ongehuwd samenwonen
 In het verleden vond dit ook plaats, maar die werden vaak gestigmatiseerd
(bastaardkinderen)
 In Zweden: ‘Stockholm marriages’ = samenwonen van arme mannen die wel een vrouw
wensten te huwen, maar het zich financieel nier konden veroorloven
 Ongehuwd samenwonen werd populairder in de jaren ’60 en sterke toename in de jaren
’90
 Verschillende motieven: schrik voor institutionalisering van hun relatie, maar ook het
feit dat men al een huwelijkservaring achter de rug had
 Impact op de illegitimiteit (onwettelijkheid): het
aantal kinderen die geboren werden buiten het
huwelijk groeide
 Deze zaken werden gewoontes en die leidden tot
aanpassing van de wetgeving: buitenhuwelijk
geboren kinderen kregen dezelfde rechten als
kinderen binnen een huwelijk
-> fundamentele ommekeer als je weet dat voordien
kinderen buiten het huwelijk zwaar werden
gestigmatiseerd
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•

˗

Nieuwe samengestelde gezinnen
 Een gezin waarvan tenminste 1 van de echtgenoten uit een voorgaand huwelijk komt
 Bestond ook vroeger: maar toen hertrouwen van weduwen en weduwenaars (nu na
echtscheiding)
 Verandering in samenwonen + verschillende vormen (man en vrouw zonder kinderen of
man en vrouw met elk kinderen, enz.)
 Verschuiving van bloedband naar affectieve band
 Gezinsleven leven niet altijd samen: niet allen rechtstreeks verwant en dragen niet
dezelfde familienaam

˗

Homoseksuele relaties
 Evenmin nieuw, periodes van verdraagzaamheid vs. stigmatisering (bv. zedenoffensief
dat gericht was tegen homoseksualiteit)
 Meer bij vrouwen + in stad + bij bourgeoisie of middengroepen + in geseculariseerde
milieus
 Regularisering variaties
 bv. Denemarken 1989; een wet waarin homokoppels de mogelijkheid hadden
zich wettelijk als koppel te registreren, dit gebeurde in België pas in 2001
 In sommige landen werden homo’s beschouwd als hetero’s, maar in andere
landen waren er afzonderlijke wetten
 Legalisatie homohuwelijk in België: 2003

Eindbeschouwing
˗ Unieke situatie door grondige wijziging ten aanzien van huwelijk en gezin
˗ Huwelijk is vandaag een mogelijke optie
˗ Alternatieve samenlevingsvormen zijn maatschappelijk aanvaard + juridisch kader gekregen
˗ Mogelijke verklaringen in lange termijn perspectief
 Gewijzigde verhouding materiële-emotionele component (traditioneel huwelijk:
materiële overwegingen voorop)
 Toegenomen mobiliteit + democratisering hoger onderwijs -> geografische reikwijdte
van de partner- en huwelijksmarkt aanzienlijk verruimd
 Uitbouw industrie en dienstensector (hierdoor mogelijk los van de familiebanden een
toekomst uit te bouwen)
 Uitbouw verzorgingsstaat (hierdoor zuiver materiële overwegingen verminderd)
 Opvoeding sterk gericht op ontplooiing van het kind (= meer tijd en middelen, dus
daarom ook minder kinderen)
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DEEL 3: Mobiliteit en migratie in historisch perspectief
Inleiding
•

Migratie =
˗ Een belangrijk hedendaags topic
˗ Een sterk maatschappij gevonden topic
˗ Waarover heel wat discussie worden gevoerd en heel wat misverstanden bestaan

•

Migratie is strik genomen geen demografisch gegeven (en daarom ook buiten beschouwing gelaten in de
vorige hoofdstukken)
-> Migratie herverdeelt enkel datgene wat er al is

•

Migratie in de wereld vandaag

Geschatte bevolking van internationale immigranten -> percentage van waar zij allemaal naar toe
gaan en Europa en Noord-Amerika zijn de plaatsen met het groots aantal percentages migratie

Vluchtelingenstomen per grote gebieden in de wereld: in deze periode zie je vluchtelingen
veel naar Azië en Afrika gaan
DUS: andere patronen in andere migratiestromen (vluchtelingen vs. arbeidsmigranten bv.)
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Totale internationale immigratie van vreemdelingen tegenover de totale
bevolking per gemeente, Vlaams Gewest, 2011, in aantal immigranten per
1.000 inwoners

In Vlaanderen in 2011: de steden
hebben het grootste percentage van
migratie (dit juist omwille van het
urban graveyeard effect)

•

Nationaliteit van ingeschreven vreemdelingen in België, anno 2007 (%)

Italianen, Fransen en Nederlanders zijn
duidelijk de grootste groep buitenlanders,
terwijl wij dat vaak linken aan Turken en
Marrokkanen
DUS: buurlanden meer in aanmerking
Italianen: mijnbouw in Limburg vanaf jaren ‘30

•

Nationaliteit van ingeschreven vreemdelingen in verschillende Belgische gemeenten, anno 2007 (%)
Antwerpen: Marrokkaanse
migranten (in het kader van
arbeidsmigratie, daarna
geïnstitutionaliseerd door
afspraken tussen BE en
MAR) + veel Nederlandse
migranten (al gedurende
heel de GE zo)
Gent: belangrijke Turkse
gemeenschap
Elsene: Franse gemeenschap

Genk: Italiaanse
Belang van deze tabellen: een duidelijk verschil in verschillende steden
gemeenschap
 Diverse samenstelling van migranten
 Je ziet dat bepaalde groepen naar bepaalde steden trekken (eerder dan andere plaatsen) -> heeft te
maken met opportuniteiten qua werk, maar grotendeels met 2 zaken
1. Pad-afhankelijke ontwikkelingen: migratiegeschiedenis van een bepaalde stad kent bepaalde
patronen in het verleden waar men in het heden op verder bouwt, bv. een belangrijke
Afrikaanse gemeenschap in Brussel die eigenlijk voortvloeit uit de dekolonisatie waarna heel
veel Afrikanen in Brussel zijn gaan wonen
2. Er zijn bepaalde gemeenschappen van migranten in bepaalde steden en dat versterkt
migratiepatronen van die groepen naar die plaats (ze zoeken elkaar op in land van
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bestemming) -> het gaat ook over netwerken

•

Een historisch perspectief
˗ Bevolkingsomvang: belang van migratiesaldo
˗ Migratiegegeven inpassen in het voorafgaande verhaal
˗ “Migration was central to the process of social, economic and cultural change in the past” (Pooley &
Turnbull)

H1: Historisch onderzoek naar migratie
1.1 Onderzoekstradities in migratiegeschiedenis
•

Waarom een historisch perspectief?
˗ Omdat hedendaagse globale migratie niet nieuw is
˗ Ook etnisch pluralisme, multiculturalisme, transnationalisme, enz. is niet nieuw
˗ Ook ‘moral panic’ is niet nieuw

•

Twee invalshoeken
1. Migratie als verschijnsel (migratiesociologie)
→ Verschillende typologieën en concepten om te migratiebehandeling te begrijpen
˗ Concepten zoals push- en pullfactoren
˗ Ook empirisch onderzoek gebaseerd op typologieën van migratie, zoals
kettingmigratie, retourmigratie en circulaire migratie
2. Migratie als een proces
→ Focus op interactie tussen migranten en ontvangende samenleving
˗ Integratie, assimilatie en minderheidsvorming
˗ Positieverwerving en -toewijzing van migranten
˗ Rechtspositie (staats)burgerschap (nagaan welke positie een nieuwkomer verwerft,
nieuwe woonplaats, …)
˗ De manier waarop een migrant verhuist, bepaalt al veel van zijn positie
Historisch onderzoek naar migratie
˗ Probleem van bronnen
˗ Lange tijd historisch onderzoek invloed gehad van “modernisation paradigm” -> migratie
plaatsen in een bredere historische context (men verbond het aan industrialisatie, urbanisatie en
de crisis v/d landbouweconomie)
˗ Overwicht van studies per staat (migratiestromen bekijken binnen staten i.p.v. een globale
context)
˗ Sterk gericht op Westerse wereld

•

1.2 Begripsafbakening en enkele gangbare concepten
•

•

•

Externe en interne verhuisbewegingen
˗ Migratie = verhuisbeweging buiten de grenzen van een stad of dorp en onderscheid zich zo van
interne verhuisbewegingen
˗ Kan een verhuis zijn over de grenzen heen, maar kan ook binnen eigen staat, land of regio
Belang van transport- en communicatiemiddelen
˗ Snellere en betrouwbare informatie over mogelijkheden elders in de wereld
˗ Verbetering transportmogelijkheden verhoogde de mobiliteit aanzienlijk
˗ Kosten van een verhuizing namen af en dat kwam de mobiliteit van mensen ten goede
Tijdelijke vs. permanente migratie (verblijf)
˗ Bv. seizoenmigratie voor tijdelijk
˗ Migratiehistorici onderschatten vaak zwaar permanente migratie en onderschatten tijdelijke
˗ Het is moeilijk de intenties van een migrant zelf te achterhalen
˗ Vaak niet een éénrichtingsmigratie, maar een circulaire- of cirkelmigratie (= terugkeren naar de
plaats van herkomst (=retourmigratie) en opnieuw vertrekken)
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•

•
•

•

Vrije vs. onvrije gedwongen migratie
˗ Onvrij: deportatie, krijgsgevangenen, dwangarbeid
˗ Soms moeilijk een onderscheid te maken tussen de twee
˗ Gedwongen
 Vaak om religieuze redenen bv. Spanje: 1492 joden hadden de keuze: bekeren of
emigreren → Velen emigreerden
 Als demografische regelaar: bv. lokken van migranten naar schaarsbevolkte gebieden
 Om economische redenen
 Aparte categorie: strafkolonies en slavenhandel, bv. Europa 18de eeuw: prostituees van
de straten halen om het vrouwentekort in eigen land op te lossen
Arbeidsmigratie vs. vluchtelingen
Afstand migratie
˗ Korte afstand migratie (lokaal)
˗ Middellange migratie (nationaal of regionaal)
˗ Lange afstand migratie (internationaal of transoceanisch)
˗ Fysieke of mentale afstand (denk aan verschillen in taal, religie of cultuur)
Wereldkaart
˗ Vooral migratie van zuid naar noord
˗ Migratie naar rijkere landen

1.3 De richting en selectiviteit van migratie beter begrijpen
•

Migratie als logische reactie op structurele (macro-)ontwikkelingen
˗ Hoewel afstand en duur een belangrijke rol spelen in de beschrijving van migratiepatronen,
verklaren ze nog niet de beslissing om te migreren
˗ Lange tijd uitgegaan van het klassieke push-pull-model
 Verondersteld dat men van gebieden met lage inkomens en hoge bevolkingsdichtheid
naar regio’s met hogere lonen en een grotere vraag naar arbeidskrachten
 Onderscheid tussen push- en pull-factoren
 Push factoren: waarom de migrant beslist zijn vertrouwde omgeving te verlaten → ze
verklaren waarom toekomstkansen in een vertrouwde omgeving laag worden geschat,
bv. werkloosheid of discriminatie
 Pull factoren: factoren die mensen aantrekken naar een nieuwe plaats of land van
bestemming en hem/haar redenen bieden waarom hij/zij meent dat men er een betere
kans maakt, bv. economische factoren zoals industrialisatie of hogere lonen

•

Rol van verwachtingspatroon in besluitvormingsproces
˗ Bv. verwachtingen van het toekomstige loon of werkzekerheid leiden tot de beslissing te
migreren
˗ Aantrekkingskracht van een sta of het vooruitzicht op meer vrijheid of gelijkheid kunnen ook
stimulerend werken

•

Probleem van selectiviteit van migratie
˗ Deze benaderingen geven geen antwoorden op de selectiviteit
˗ Waarom migreert ene wel, andere niet?
˗ Probleem van keuze van welbepaalde bestemming (waarom wordt er voor die bestemming
gekozen?)
˗ Om dat te begrijpen: migratie inpassen in de bredere structuur van de inkomensgelijkheden van
het individu en het gezin
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•

Zelinski’s model
 1ste fase = pre-industriële periode: beperkte
circulaire migratie, ter plaatse migreren (weinig
bevolkingsgroei)
 2de fase = industriële periode: alle vormen van
mobiliteit nemen toe
 3de fase = ontwikkelde industrialisatie:
internationale emigratie daalt; rurale exodus
daalt (vooral náár Europa en niet meer vanuit Europa)
 4de fase = post industrialisatie: migratie van stad naar stad (van emigratie naar immigratie)

•

4 perioden van migratie
1. 1650 – 1750
2. 1750 – 1815
3. 1815 – 1914
4. Vanaf 1914
(Komt overeen met bovenstaand model)

•

Het mesoniveau of de invloed van netwerken
˗ Kritiek tegen ‘human-capital’-benadering: migratie ≠ strikt individuele aangelegenheid
 De betekenis van gezin, familie, buurt e.d. worden in de human-capital-benadering
miskend
 Een individu opereert niet alleen, maar is ingebed in gezin, familie en bredere sociale
netwerken
˗ Mensen opereren nl. niet in een vacuüm
 Belang van netwerken (migratienetwerken vaak sterk beïnvloed door persoonlijke
migratienetwerken)
 ‘Chain-migration’ of kettingmigratie
 Uitgesproken patronen
 Uitwisseling informatie/praktische bijstand (bv. een migrant die zich in België
heeft gevestigd en geld stuurt naar zijn familie in land van herkomst)
 Vaak volgen broers, zussen of (jeugd-)liefdes de migrant die de eerste stap
waagde
 Door zich van een dergelijk netwerk te bedienen, verzekerde de migrant zich van
een bestemming waar hij voor een deel van zijn eigen cultuur nog kon beleven
 Vormen van elementaire solidariteit (mensen die van dezelfde streek zijn,
hebben de neiging elkaar in de nieuwe omgeving op te zoeken)
 Migratie ≠ éénrichtingsverkeer!
˗ Mezzo-niveau: onderzoek naar migratiekanalen
 Sommige verhuizen nl. langs wegen opgezet of georganiseerd door organisaties of
firma’s, zonder de aanwezigheid van contactpersonen op de plaats van bestemming
 Web van ruimtelijke interacties tussen de huidige en de toekomstige woonplaats
 Transportmogelijkheden, politieke beperkingen, enz.
 Sociale netwerken en informatiestromen (sociaal kapitaal)
 Pioniers/gevestigde migranten als ‘bruggehoofden’: migranten die als eersten
verhuisde kunnen functioneren als brug voor andere nieuwkomers
 Aan vertrek (daling van kost en risico), bij aankomst (daling van obstakels bij
migratie)
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˗

Diverse vormen van netwerken
 Persoonlijke netwerkmigratie: “Whereby people move because they are informed (and
often helped) by people they know or know of”
 Organisationele of niet-persoonlijke netwerkmigratie
 Solitaire of niet-netwerkgebonden migratie: “Have only a general knowledge of the
opportunity structure in a certain destination, upon which they make their decision to
move, without having personal contacts at destination.”

•

Het microniveau van huishoudelijke en individuele kenmerken
˗ Microniveau in migratieonderzoek verwijst naar de individuele karakteristieken van migranten
˗ Kenmerken van migranten
 Leeftijd en geslacht
 Sociaal, economisch en cultureel kapitaal: kwetsbaarheid en veerkracht
 Psychologische en affectieve banden
˗ Migranten in een eerste fase zijn vaak jong en eerder man dan vrouw

•

De invloed van het gezin
˗ Belang van het gezin
 Individuele beslissingen op gebied van arbeid, migratie en zo meer kunnen verbonden
zijn met en iets onthullen over beslissingen die gemaakt en genomen worden in het
gezin
 “The synchronisation of individual timing with the collective timing of the family unit”
(Tamara Hareven)
 Concept gezinsstrategie
 Gezin oefent een belangrijke invloed uit op het beslissingsproces van individuen
 Gezinnen maken keuzes om bepaalde doelen of intenties te verwezenlijken
 Gezinsstrategieën ontstaan als die ogenschijnlijke individuele keuzen worden
afgestemd op het gezinsbelang
˗ Gezinsstrategieën
 Strategieën voor korte termijn (family management of coping strategies) of
overlevingsstrategieën
 Gericht op het economisch overleven
 Inkomenkant/uitgevenkant
 Bv. inkomen vergroten, verminderen van consumptie,…
 Strategieën voor lange termijn (long range life plan)
 In heden keuzes maken voor toekomst
 Bv. investeren in de opleiding van de kinderen
 Verschillen
 Afhankelijk van de sociale groepen
->Lage klassen: migreren als een overlevingstechniek
-> Hoge klassen: migreren voor lange termijn strategie
 Afhankelijk van de omstandigheden
 Migratieprocessen analyseren
 Complexe aangelegenheid
 Integreren van verschillende verklaringsniveaus (micro, meso, macro)
 Migratie als sociaal en ruimtelijk proces
⬧ Ingebed in bredere ruimtelijke interacties
⬧ Via menselijke contacten en netwerken
⬧ Zelfversterkend proces: pad-afhankelijkheid en continuïteit
⬧ Selectiviteit en differentiatie
⬧ Belang van patronen en migratiecircuits
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Samenvattend:
 Migratie = een ‘adaptive strategy’, één van de strategieën waarover individuen
en gezinnen beschikken om zich aan te passen aan bepaalde macro
economische ontwikkelingen en sociale en culturele factoren op het mezzoniveau
 Rekening houden met de verschillende verklaringsniveaus (micro, meso, macro)
 Migratie = selectief proces dat ingebed is in bredere ruimtelijke interacties, maar
ook verloopt via menselijke contacten en netwerken
 Niet alleen sprake van discontinuïteit, maar ook van heel wat continuïteit
wanneer men terugblikt naar migratieprocessen in het verleden

H2: Mobiliteit en migratie in de pre-industriële periode
•

Grootste probleem
˗ Beperkte transport- en communicatiecapaciteit
˗ Hoge kosten (landtransport en binnenscheepvaart zeer dure transportmiddelen)
˗ MAAR: men mag de pre-industriële periode niet zien als een sedentaire periode

•

Overwicht van korte-afstandmigratie
˗ Lokale, circulaire seizoenmigratie
˗ Kettingmigratie naar de steden
˗ “Stepwise migration” of stapsgewijze migratie
Van platteland naar een kleine stad, dan naar een nog groter centrum en vandaar naar een
(regionale) metropool
˗ Sociale en geografische brugfunctie van migranten (bv. vrouwen die naar de stad migreerden ->
boerendochters die werken als meid in de stad om geld te verdienen, zij hadden een belangrijke
brugfunctie: nieuwe gebruiken, kledij, ideeën, … werden zo mee naar het platteland gebracht)

•

Belang van migranten voor arbeidsmarkt van pre-industriële steden
˗ Er was een constant migratie aanvoer naar de stad, dit was nodig om de demografie in stand te
houden
˗ Dit had te maken met het “Urban graveyard effect” v/d pre-industriële stad (= hoge mortaliteit
in de stad)
˗ Beroepsstructuur van migranten afhankelijk van
 Economisch profiel van de stad: specialiteit van de arbeidsmarkt
 Economische fluctuaties
 Plaats van productie hing af van de routes door grondstoffenaanvoer en v/d
output van afgewerkte producten (hoge vervoerskosten)
 Aanwezigheid van menselijk kapitaal (arbeid, technische kennis)
 Formele en informele toegangsbeperkingen tot bepaalde beroepen
˗ Kenmerken van herkomstgebied
 Impact van mogelijke push/afstotingsfactoren
 Regionale patronen van beroepsspecialisering
 Regel: hoe sterker push-factoren, hoe minder de migratie was afgestemd op lokale
gelegenheidsstructuur: substince vs. betterment migration
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•

Beleid ten aanzien van migratie
˗ Lange tijd idee dat er geen sprake was van enig beleid
˗ Beeld wordt recent bijgesteld
˗ Vooral op lokaal niveau = migratiebeleid
 Gericht op aantrekken van nodige arbeidskrachten of op hooggeschoolde en
kapitaalkrachtige lieden
 Ter stimulans van de lokale economie
 Beleid van ambachten/gilden
˗ Beleid rond toegang tot sociale voorzieningen
˗ Politioneel beleid gericht op sociale rust -> politieke of religieuze onrust, sociale
instabiliteit
˗ Selectief beleid: onderscheid tussen ‘gewenste’ en ‘ongewenste’ migranten
⬧ Het probleem van de vagebonden/bedelaars (people without history): mobiele groep
zonder veel bestaansmogelijkheden die rondtrokken van dorp tot dorp om werk te
vinden

H3: Mobiliteit en migratie tijdens de lange 19de eeuw
•

Sterke toenam migratiestromen
 “Transportrevolutie”
⬧ Uitbreiding en verbetering transportfaciliteiten
⬧ Daling reistijden
⬧ Daling prijzen
⬧ Sterke concurrente tussen reisbureaus en scheepvaartmaatschappijen
 “Demografische revolutie”
⬧ Landbouw kon meer mensen voeden
⬧ Bevolkingsgroei platteland, terwijl daling tewerkstellingsmogelijkheden -> vlucht vanuit
platteland (mensen werden gedwongen het platteland te verlaten door misoogsten)

•

Twee invalshoeken in dit hoofdstuk
˗ Migratie en urbanisatie
˗ Overzeese migratie

•

Migratiestromen in de 19de eeuw
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3.1 Migratie en urbanisatie
•

De trektocht naar de stad
˗ Door verbetering infrastructuur: arbeidsmarkt in elk land steeds meer functioneren als 1
volledige markt
˗ Mensen verhuizen naar steden om werk te vinden (vaak ook heen en weer: platteland – stad)
-> Relatief beperkte afstand, in eigen provincie, kanton of departement
˗ Overwicht van migratie van platteland naar stad
⬧ Invloed secundaire sector op tewerkstelling (de industrie vestigde zich in de stedelijke
agglomeraties)
⬧ Invloed stedenbouwkundige activiteit (meer woningen, ontspanningsplaatsen,
commerciële ruimtes, …)
⬧ Dalende aantrekkingskracht arbeid op het platteland
⬧ Ontstaan van ‘nieuwe’ steden (bv. in de omgeving van steenkoolvelden of ijzererts)
˗ Migraties in Britse levenslopen, 1750 – 1890 (Pooley & Turnbull, 1998)
⬧ Verzameling levensgeschiedenis van meer
dan 16 000 personen in G-B
⬧ In 1750-1819: individuen verhuisden
gemiddeld 3,3 maal gedurende hun leven
⬧ In 1820-1849: opgelopen tot 4,5 maal
˗ Seizoensarbeid
⬧ Typische seizoenarbeider met tweezak
⬧ Trekken naar Wallonië, Noor-Frankrijk,
Nederland of Duistland
⬧ Helpen bij bietenoogst, verwerking chicorei productie van bakstenen
⬧ Voor WOI: 40 à 50 per jaar
⬧ Vooral uit Oost- en West- Vlaanderen en Henegouwen
⬧ Voor heel wat arbeiders was het deeltijds werken in de stad van belang om hun inkomen
uit de landbouw aan te vullen

•

Het belang van migratie voor de stedelijke groei
˗ Migratie voedde de eerste groeispurten van kleine dorpen en stadjes die omgevormd werden tot
grote industriële steden
˗ Mortaliteit lag in de stad heel wat hoger, dus migratie was van cruciaal belang!
˗ Migratie speelde een complexe rol in de opmerkelijke groei van de steden tijdens de 19e eeuw
˗ MAAR: ook al hadden migranten belangrijke rol in de groei van de stedelijke bevolking -> hun
verhuis was enkel gedeeltelijke manifestatie van een veel grotere en ruimer omvattende
mobiliteit
˗ Mobiliteit ging gepaard met urbanisatie maar was er niet de enige oorzaak van
˗ Ook daling van de sterftecijfers in de stede droeg bij tot de groei van de stedelijke bevolking
˗ Sterke verschillen per land en per regio
 Frankrijk: stagnatie bevolking -> Frankrijk als immigratieland in de 19de eeuw
 Concentratie in bepaalde gebieden
 Bepaalde groepen van immigranten
˗ Bevolkingsgroei Britse steden
 INWONERS:
 17e eeuw: Londen en Edinburgh
hadden 50 000 inwoners (dat
was meer dan een kwart van de
bevolking toen)
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˗

˗

1801: Londen enige stad met meer dan 100 000 inwoners en 8 steden met
50 000 inwoners
 1841: Londen 2 miljoen inwoners en ondertussen 25 steden met 50 000
bewoners
RANGVOLGORDE:
 Als gevolg van de veranderde economische structuur wijzigde ook de
rangvolgorde van de steden
 Zee en rivieren werden minder belangrijk dan de industrieplaatsen
GROEI:
 Hoewel Londen over de hele periode de grootste stad bleef in GB, was de
relatieve stijging van de bevolking beperkter
 1801: al 42% v/d Engelse bevolking woonde in steden
 1841: al 51% woonde in steden
 Einde 19de eeuw: ¾ van de Engelse bevolking leefde in steden
 Groei van grote steden!

Bevolkingsaantal van de grootste Belgische steden, 1500-1900, in 00’s
 De steden groeiden sterk aan
 Door snelle industrialisering in Gent, Luik en Charleroi
 Grootste groeipolen: Antwerpen en Brussel
 Antwerpen: tijdens 19de eeuw; groeide uit tot
een belangrijke havens- en handelsstad, maar
industrialiseerde pas laat in de 19de eeuw
 Brussel: sterk vervlochten met de
industrialisering in de Waalse regio, maar
ontwikkelde zich in eerste instantie als
hoofdstad en als financieel centrum van het
land
19de eeuw: URBANISATIE
Bevolking in de 10 grootste steden in België, 1784-1900, in aantal
 Positief verband tussen de urbanisatiegraad en
de economische ontwikkeling
 Niet enkel industrie van belang
 Ook handel of stedelijke nijverheid
 In een geïndustrialiseerde samenleving wonen
veel mensen in steden
 Toch is het niet zo dat in een agrarische
samenleving een beperkt aantal mensen in
steden leven
 Een hoge urbanisatiegraad is dus niet zozeer een
kenmerk van een geïndustrialiseerde, maar
vooral van een economisch hoogontwikkelde
samenleving

˗

Urbanisatiegraad in een aantal West-Europese landen, 1800-1970

˗

Citaat Charles Dickens
 Typisch verhaal van de mensen in de 19de eeuw
 “Steden zijn monsters, mensen gaan naar de stad voor
een beter leven, maar ze vinden alleen maar ellende”
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•

Migratie en modernisering
˗ Verstedelijking ging gepaard met diepgaande sociale transformaties: mechanisering,
ontwrichting rurale inkomen, proletarisering, enz.
˗ Implicaties voor historiografie rond migratie
⬧ Verband tussen groei en stedelijk proletariaat en de toevloed van migranten in de stad
⬧ Migratie vaak aangezien als nieuw, eenrichtingsverkeer van het platteland naar de stad
en vooral arme, ontheemde mensen betrof (miserabel)
˗ Migratie en urbanisatie herzieningen
⬧ Belang van natuurlijke aangroei in de stedelijke bevolking
⬧ Verschil tussen bruto-migratie die veel groter is dan netto-migratie
⬧ Niet altijd nieuw fenomeen, maar ook continuïteit
⬧ Migrant is niet noodzakelijk marginaal
⬧ Geen automatisch push/pull-verhaal
⬧ Belang van ‘agency’ vs. ‘structure’
˗ Vaak meer continuïteit dan breuk, bv. Antwerpen: migratie neemt sterkt toe in de 19de eeuw,
maar het betrof voornamelijk interne migranten uit het onmiddellijke hinterland van de stad +
nadien verhuisden ook meer West- en Oost-Vlamingen naar Antwerpen
˗ Tijdens 2de helft 19de eeuw: toename buitenlandse migratie
˗ De meesten kwamen uit Nederland (is zo gebleven tot de 20ste eeuw)
˗ Ook in lange afstand migratie sprake van democratisering
-> Steeds meer mensen met een minder gespecialiseerd of lager sociaal profiel verhuisden ook
over lange afstand

•

Hygiëne en verfraaiing van de stad
˗ Arbeiderswijken
 Rug-aan-rug woningen en kelderwoningen
 Talrijke gangen en dichtbevolkte steegjes
 Vervuiling door het gebruik van steenkool als brandstof
 Gebrek aan water, hygiëne en privacy
 Ongezond door het geringe licht, vochtigheid, open riolen
langs de straten en de fabrieken die toen nog gevestigd
waren in de stadscentra
 Gevolg: overlast zoals geurhinder, water- en luchtvervuiling, gebrek aan vitamine D
(geen zonlicht), dus veel arbeiders hadden ‘rachitis’ of de ‘Engelse ziekte’
 Rond 1840: epidemische uitbarstingen
 Zeer lage levensverwachting
 Gevaarlijker
˗ Pas in 2de helft 19de eeuw: stadbesturen meer oog voor hygiëne
 Overkluizing van waterwegen
 Onfrisse buurten werden gesaneerd
 Riolen aangelegd
 Grachten gedempt overbevolkte buurten heraangelegd
 Straten verbreed
 Aanleg van wandel- en winkelboulevards, parken, grootwarenhuizen
 Bouw van opera’s, schouwburgen, bibliotheken en dierentuinen
˗ George Eugène Haussman: reorganisatie van Parijs -> navolging van Brussel tot in Boedapest
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•

Stad zette de toon aan
˗ Publieke opinie gevormd in de steden
 Kranten, telegraaf (na 1850)
 Ontstaan sociale bewegingen
˗ Stedelijke leven onpersoonlijker en anoniemer?
-> Bij nieuwkomers net belang van hulp van verwanten, buren, vrienden

3.2 Migratiebeleid: van stadsomwalling naar staatsgrens
•

Ook op politiek vlak kent de 19de eeuw veranderingen: ontstaan van de liberale natiestaat
˗ Het verving de complexe politieke structuren uit het ancien régime deels en taste ook de
stedelijke autonomie aan
˗ Staatsgrens i.p.v. stadsomwalling als grens (de staat liet zich sterker in met het beheer van de
migratiestromen en de regulering er van)
˗ Grenscontroles + toelating nieuwkomers -> volledige bevoegdheid van de centrale OH
˗ Voorbeeld België: onderscheid in grondwet (art. 128) tussen burgers en ‘vreemdelingen’ ->
volledige bescherming van persoon en goederen op wettelijk vast te leggen uitzonderingen na

•

Aandacht voor staatsburgerschap: ontstaan van scherpe grenzen tussen staten en tussen burgers in de
staat
˗ Individu is burger van 1 staat en binnen die staat heeft hij als burger volle rechten
˗ Buiten eigen staat: vreemdeling (toelating tot land kan geweigerd worden, indien hij zich niet
aan de regels houdt + minder rechten en meer plichten en dat kan de maatschappelijke positie
en mogelijkheden sterk beïnvloeden)
˗ Een staatsburger kan men niet uit het land zetten

•

Eerste vreemdelingenwet op 22 september 1835: tijdelijk karakter (ze moet steeds verlengd worden)
˗ Spanning tussen gastvrijheid en veiligheid
˗ Uiteenzetten van ‘ongewenste’ vreemdelingen
˗ In liberale traditie: vrijheid en zelfverwerkelijking ook voor nieuwkomers
˗ Nieuwkomers moesten zich verplicht laten registreren in de zogenaamde
vreemdelingenregisters: informatie over je bestaansmiddelen, gedrag, moraliteit (= elementen
die men belangrijk vond bij het maken van een onderscheid tussen gewenste en ongewenste
nieuwkomers)
˗ Houding tegenover nieuwkomers: liberaal en open (wat politieke rechten betrof: naturalisatie)

3.3 De overzeese migratie
•

In de loop van de lange 19de eeuw: 55 tot 60 miljoen Europeanen het continent verlaten
˗ Europa eerder een emigratie- dan een immigratiegebied
˗ 3/5e verhuisde naar de Verenigde Staten (zie grafiek hier onder)
˗ De Antwerpse Red Star Line verscheepte tussen 1873 en 1953 bijna 3 miljoen
mensen van Antwerpen naar Amerika en Canada

•

De omvang en impact van de grote volksverhuizing
˗ Termijn: 1820 – 1914 (startte na de val v/h
Napoleontische rijk)
˗ Massakarakter vanaf 1840
 Door de groeiende vraag naar
arbeidskrachten op het platteland in de
steden van Noord-Amerika
 Door de afschaffing van slavenhandel
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˗
˗
˗
˗
˗

Doordat de politieke mogelijkheden en de hongersnood ten gevolge van mislukking v/d
aardappeloogst in Europa in 1840 tot heel wat ontbering en werkloosheid leidde
De overzeese migratie duurde ruim 80 jaar en werd “The greatest transfer op populations in the
history of mankind” genoemd
Aantal: ca. 50 tot 60 miljoen mensen verlieten het continent
Richting: Nieuwe Wereld en bevolkingskolonies
Gepaard met emigratie vanuit het Verre Oosten
De komst van al die immigranten droeg in belangrijke mate bij tot de economische en de
politieke opgang van de VS (hoewel men in Europa ook wel eens durft op te merken dat vooral
‘mislukkingen’ en mensen die in Europa niet aan de bak konden koen hun geluk overzee
beproefden)

•

Gevolgen voor de VS
˗ Sterke bevolkingsgroei (ook veel migranten die
naar daar trekken)
˗ Groeiend aandeel in wereldbevolking
˗ Economische en politieke opgang (o.a. door katoen
industrie)
˗ Nuancering

•

Emigratieratio’s vanuit Europa i/d 2de helft van de 19e eeuw
˗ Tabel: landen verschilden in het aantal emigranten
(sommige stuurden veel, anderen weinig)
˗ Hoogste emigratiecijfers per 1 000 inwoners: G-B,
Noorwegen en Ierland
˗ Later ook zuidelijke landen
˗ Voor het uitbreken van WOI nam de emigratie
vanuit West-Europa en vanuit Scandinavië langzaam
af (Italië emigratieland bij uitstek, gevolgd door
Spanje en Portugal)
˗ Lage cijfers: in België -> geen belangrijk
emigratieland
˗ Belgische migranten zochten het meestal dichter bij huis bv. Noord-Frankrijk om er te werken in
de industriezones in de omgeving van Lille en Roubaix

•

Oorzaken massale emigratie
˗ Complexe zaak
 Belang van verschillende factoren
 Verschillen tussen regio’s
˗ Mogelijke factoren
 Invloed van transport- en communicatiemiddelen
 Politie onvrede
 Discriminatie op religieuze en ethische basis
 Beperkte groep migranten die om religieuze, politieke of etnische redenen
migreerden
 Belangrijkste uitzondering: Jodenvervolging in Rusland en Polen
 Ruimer demografisch kader
 Bevolkingsexplosie op het Europese continent (sommigen regio’s niet in staat de
snelle aangroei van de beroepsbevolking volkomen op te vangen-> vooral 20ers
en 30ers gingen hun kans elders wagen)
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Ertsvondsten: bijkomende impulsen

1848: eerste goldrush brak uit in Argentinië

1851: Australië

1858: Rocky Mountains

1859: de staat Nevada

1885: Zuid-Afrika



Belang van conjuncturele elementen (VS minder inwijking te verwerken)
 Daling tijdens Amerikaanse Secessieoorlog (1861-1865)
 Daling tijdens economische crisis van de jaren 1970 (leidde ook tot verhoogde
trek naar Argentinië)
 Economische bloei/hoogconjunctuur trokken migranten aan (1880 en begin 20ste
eeuw)
Emigratie vanuit Europa viel stil na WOI (wederopbouw Europa moest beginnen)
 Migratiewetten Amerika: eerste 1882: Chinese migranten, landlopers en
bedelaars
 ‘Immigrantion Commission’ (1907-1911): Zuid- en Oost-Europa -> Quota’s 19211924
 Terugkeer Europeanen



•

Verarming plattelandsbevolking, bv. de diepe crisis die de landelijke
linnennijverheid onderging ten gevolge van de scherpe Britse concurrentie leidde
tot emigratie
 Oogstmislukking -> landbouwcrisis in de jaren 1840 (massale emigratie tot gevolg)
Arbeidsmogelijkheden Europa vs. Amerika
 Europa: midden 19de eeuw -> lonen konden laag gehouden worden door de
aanwezigheid van een aanzienlijk arbeidsreserve (hierdoor trokken Europeanen
weg)
 Aan de andere kant van de oceaan: enorm agrarisch en industrieel potentieel,
MAAR relatief weinig arbeid beschikbaar om dat ter ontwikkeling te brengen →
zelfs voor ongeschoolde arbeid lagen de lonen relatief hoog
 Amerika: de landbouw werd op grote schaal gemechaniseerd gedurende de
jaren 1850 + grote vlaktes van het middenwesten werden in gebruik genomen
(uitstekend voor machinale bewerking)
 Canada: in enkele provincies uitgestrekte landbouwzones
Bepaalde regio’s: traditie op het vlak van emigratie -> migratiekoorts
 Strategie om inkomsten te verwerven
 Versterkt door invloed netwerken en persoonlijke relaties

De houding ten aanzien van nieuwkomers
˗ Over het algemeen werden de economische gevolgen van de migratie als positief ervaren ->
herverdeling v/d arbeidskracht zorgde ervoor dat de economische mogendheden en de wereld
beter benut werden
˗ Wrevel ook in Europa naar einde 19e eeuw
 Bv. Frankrijk: immigratieland -> grote aanwezigheid van Belgen in Noord-Frankrijk
 Seizoens-, grens- en pendelarbeid, maar ook gevestigden
 Geslaagde assimilatie
˗ Aankomst grote groepen migranten heeft wél aanleiding gegeven tot wrevel (loop v/d 19e eeuw)
 Bv. Ontstaan van American Party = spreekbuis van de WASPs (white anglo-saxon
protestants) -> ze richtten zich tegen de aankomst van grote groepen katholieken
 Bv. in California waren er discriminerende wetten tegenover Chinese migranten: zij
mochten bv. niet getuigen tegen blanken, later waren ze zelfs totaal niet meer welkom
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•

Bv. de gemiddelde Fransman was niet opgezet met de opkomst van buitenlanders vooral
als het economisch slecht ging
 Anti-Belgische betogingen, omdat migranten hun banen innamen
 Xenofobe reacties in kranten
In bijna alle landen ontstonden er negatieve gevoelens tegenover nieuwkomers
Hun grote zichtbaarheid en economische problemen zorgden voor xenofobe (=angst voor
vreemden) gevoelens

Besluit
˗ 19de eeuw: vaak aangezien als sleutelperiode in belangrijke sociale transformatieprocessen, zoals
migratie
˗ Migratie en urbanisatie gingen deels hand in hand
˗ Massale emigratie vanuit onder meer Europa naar Amerika
˗ Migratie is niet nieuw

H4: Van emigratie naar immigratie: migratie tijdens de 20 ste eeuw
•

In de 19e eeuw tot het begin van de 2àste eeuw: relatief vrije mobiliteit en migratie
20ste eeuw: status van de nieuwkomers meer en meer onderwerp van discussie

•

Algemene kenmerken
˗ Uitbreiding transport en communicatie: auto, vliegtuig, telefoon en internet
˗ Meer discussie omtrent status ‘vreemdelingen’
 Burgerschap
 Juridische rechten
 Stemrecht (denk aan het feit dat politieke rechten voorbehouden waren voor elites)
˗ Meer staatsinterventie en controle
˗ Europa: van emigratie- naar immigratieland
˗ Internationale migratie: 2 perioden
 Periode 1914-1945: gedwongen migraties
-> het beeld van de migratie wordt verstoord door heel het oorlogssituatie: soldaten
trokken van het ene naar het andere land + heel veel mensen die uit kolonies mee
worden ingezet in de gevechten
-> gevolgen van de oorlog: displaced persons (mensen die niet konden terugkeren)
 Naoorlogse periode: toestroom van buitenlandse arbeid
˗ Interne migratie
 De steden gaan aantrekken
 Suburbanisatie
 (Verdere) leegloop van het platteland

4.1 Mobiliteit en gedwongen migratie (1914-1945)
•

Tijdens de wereldoorlogen: geen vrije migratie
˗ Soldaten en burgers voortduren in beweging
˗ Uitdunning Europese bevolking
˗ Einde aan trans-Atlantische migratie (vrije arbeidsmigratie)
˗ Vasthouden van arbeidskrachten tijdens de oorlog (men heeft mensen nodig om de economie
draaiende te houden tijdens de oorlog)
˗ Heel wat immigranten mochten niet terug keren naar huis, bv. seizoenarbeiders werden in
Duitsland vastgehouden
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•

Wanneer de vijandigheden over waren, ontstond er een massale migratiebeweging
˗ Stroom van arbeidskracht naar Frankrijk
 Openheid ten aanzien van vluchtelingen
 Ze hadden nl. een sterke behoefte aan vreemde arbeidskrachten om de stad terug op te
bouwen, in de mijnen te werken en de oogst binnen te halen
 (Link met demografie: in deze periode daalde de demografie in Frankrijk, dus daarom
dat ze open stonden voor arbeidskrachten van buiten af)
 Depressie jaren 1930
 Daling vraag naar arbeidskracht
 De Franse staat raadde repatriëring sterk aan
 Ze legde beperkingen op aan immigratie -> maximum quota
(sommige naties sloten hun grenzen volledig voor vreemde arbeidskrachten)
 Stijging aantal vluchtelingen
⬧ Ten gevolge van fascistische overwinningen (in Italië, Duitsland, Spanje)
⬧ Die vluchtelingen geconfronteerd met beperkende maatregelen,
bureaucratische rompslomp en antisemitisme (=haat tegen joden)
⬧ Vlucht aan het begin van de oorlog (joden verlieten hun landen en
vluchtten naar de VS, Palestina en andere Europese landen +
Nederlanders, Belgen en Luxenburgers vluchtten naar Frankrijk)
 Volksverhuizingen bij het uitbreken van WOII
⬧ Westfront
⬧ Oostfront
 Terugkeer en gedwongen repatriëring (=terugkeren naar vaderland) na oorlog
˗ Vluchtelingen: veranderlijke houding (filmpje in de les)
 Gelijkenis met de jaren ’90: de herkomst van de migranten (Midden-Oosten etc.)
 Grote verschil: de opkomst van populistische partijen die anti zijn
 Groot verschil: de kritiek op de islam is nu veel meer geworteld (dit zorgt er voor dat bv.
Syrische vluchtelingen bestempeld kunnen worden als bv. terroristen)
 Vluchtelingen worden eerder toegejuicht als we ons er mee kunnen identificeren
 DUS: de manier waarop samenlevingen openstaan t.o.v. vluchtelingen verschilt
 De verantwoordelijkheid van beleid speelt een grote rol: staan ze al dan niet open voor
vluchtelingen

4.2 Migratie en de stad
•

Internationale migratie was minder belangrijk geworden dan de interne migratie

•

Verdere leegloop van het platteland tot 1970
˗ Tragere bevolkingsgroei
˗ Onvoldoende werkgelegenheid op platteland (jonge mannen en vrouwen trokken naar de stad
om er hun toekomst op te bouwen)
˗ Stijgende urbanisatiegraad
˗ “Landflucht”: definitieve vestiging in de stad, en vooral in de suburbane rand van de steden
-> was een grote zorg van de OH zowel tijdens het interbellum als na WOII
˗ Lagere migratieratio’s tijdens economische depressie
˗ Intense uitwisseling tussen stedelijke regio’s
˗ Migratiestromen van minder voorspoedige naar economisch vitale regio’s
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•

Omkering van de trend vanaf de jaren 1970 -> “counter-urbanization”
˗ Stad: hoogtepunt begin 20e eeuw -> van stadshart naar suburbane zone
 Uitbreiding pendelen tussen stad en platteland (veel mensen nemen een 2de huis buiten
het centrum, eerst als thuisverblijf, later gingen ze er permanent wonen =
suburbanisatie)
[Gaat hier wel om hoog opgeleide en goed betaalde mensen]

˗
˗
˗
˗
˗

 Verwaarlozing van steden jaren 1950-1970
 Gewestplannen: aanleg van industriegebieden buiten bestaande woongebieden
Migratie naar de stad internationaler van karakter -> stad bleef ‘hub’ van diversiteit
Laatste 10 jaar: opnieuw investeringen in steden -> ze gaan een belangrijke rol spelen als kennis
en informaticacentra
Ook al wordt er in de stad veel rijkdom geproduceerd, leven er veel armen
Beleidsmakers proberen de stad terug aantrekkelijker te maken voor tweeverdieners en jonge
gezinnen met kinderen
Wereldwijd ongeveer 30 metropolen: de meeste in onderontwikkelde landen of in de nieuwe
opkomende BRIC-laden

4.3 Buitenlandse arbeidskrachten in naoorlogs Europa
•

Naoorlogse periode tot 1973
˗ Spectaculaire economische groei
˗ Stijgende behoefte aan arbeidskracht
 Werkkrachten om gesneuvelde soldaten
en tijdens de oorlog omgekomen
burgers te vervangen (uitdunning van
de Europese bevolking na oorlogen)
 Kortere arbeidstijden en vroegere
pensioneringen
 Dalend aantal geboorten
 Langer op school en opgeleid voor
betere banen
˗ Tabel: West-Duitsland na WOII afgescheiden
van het Oosten en je ziet dat er daar veel buitenlandse arbeidskrachten komen
˗ De herkomstgebieden van de nieuwkomers wijzigden zich onder meer door de mondialisering en
dekolonisatie
˗ Meer en meer migreerden deze mensen ook in een context van nationale en bilaterale
regulering en controle

•

Parallellen/overeenkomsten met eerdere migratiestromen
˗ Behoefte aan arbeidskracht ten gevolge van demografische tekorten
˗ Migranten vullen de plaatsen op die open gekomen waren door de sterfte (WOII) en de lage
geboorteratio’s
˗ Migranten vervulden banen van een lagere status, jobs die voor de Europeanen minderwaardig
werden bevonden → autochtonen zelf monopolie op hooggeschoolde en professionele arbeid
˗ Migranten zijn afkomstig van arme regio’s met toenemende bevolking
˗ Eerste golf: jong, mannelijk, terugkeermigratie -> gemeenschap van arbeiders
˗ Tweede golf: kettingmigratie, familiereünie -> blijvende gemeenschap

•

Verschillen met migratie voordien (naoorlogse migratie verschilde toch van de vroegere
migratiestromen)
˗ Verhuis in een door de staat gereguleerde context (staat stimuleerde migratie)
 Rekrutering door regeringen of supervisie ervan
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˗

˗

Proces van dekolonisatie (hierdoor gaan er heel veel mensen migreren naar het
voormalige moederland)
 Economische, maar ook politieke motieven
Nieuwkomers vanuit andere gebieden
 Landen in Zuid-Europa of Middellandse zeegebied (Noord-Afrika, het voormalige
Joegoslavië, Griekenland, Turkije)
 Sub-Sahara Afrika
 Voormalige Europese kolonies
Gevolg: Europa werd etnisch heterogener
 Verschillen in taal, religies en gewoonten
 Confrontatie: vijandigheden en zelfs racisme

4.4 Van gastarbeid naar migratiestop
•

Economische recessie vanaf 1973
˗ = Ommekeer van de bloei van de jaren ’50-‘60
˗ Werkloosheid, verscherpte vijandigheid
˗ Verhoogde zichtbaarheid: buitenlandse gemeenschap structureel deel van de arbeidsmarkt en
belangrijke marktwaarde geworden
˗ Migrant was nu een ‘gezinshoofd’ en kwam voor het eerst in verscherpte concurrentie met de
autochtonen: behuizing, arbeid, sociale en geneeskundige zorgen

•

Oliecrisis: einde aan het gastarbeidsstelsel
˗ Gastarbeidsstelsel = perioden waarin men arbeidskrachten nodig had, sloot men meer
contracten, maar wanneer ze minder arbeidskrachten nodig hadden, ging men de toegang
beperken → dus mensen waren sterk afhankelijk van de arbeidsregulering
˗ Migratiestop vanaf 1 augustus 1974 -> beperking economische migranten
˗ Enkel migratie in kader van gezinshereniging, huwelijksmigratie als student, toerist of asielzoeker
(conventie van Genève, 1951)
˗ Nieuwe scheidlijnen tussen burgers van de Europese Unie en de ‘derdelanders’ (zij die migreren
naar de EU) die sinds de jaren 1980 repressiever werden aangepakt
˗ Asielkanaal dominantere plaats bij immigratie: bepaalde vormen van economische migratie
entten zich op de vluchtelingenstatuut

•

Situatie in België -> Grafiek: evolutie van het aantal
immigraties van vreemdelingen in België, 1948-2009
˗ Vele immigranten uit buurlanden
˗ Heel wat Italianen (1946-1956), werkzaam in
de mijnregio’s tot mijnramp in Marcinelle (8
augustus 1956)
˗ Bilaterale akkoorden: 1946 (Italië), 1956
(Griekenland en Spanje), 1964 (Marokko en
Turkije)
˗ Verschuiving gebieden van herkomst: uit
Spanje, Griekenland, later uit Marokko en
Turkije (zie 2de grafiek: evolutie v/d stromen v/h migratiesaldo v. onderdanen met Turkse
nationaliteit in België, 1957-2009)
˗ Stijgend aandeel van buitenlanders: 7,2% (1970)
˗ Werkzaam in mijnbouw, bouw, metaalnijverheid, zorg
˗ Na crisis 1973
 OH: migratiestop (sinds 1974), met name arbeidsmigratie onder strenge voorwaarden
 Migratiestop: redenen voor migratie (1999)
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˗

˗

•

 Vrij verkeer van burgers van de Europese Unie
 Immigratie in het kader van gezinshereniging
 Toelaten van buitenlandse studenten gedurende studieperiode
 Toelaten van buitenlandse werknemers met arbeidskaart
 Asielzoekers
Na crisis 1973: toch toename aantal buitenlanders
 Door natuurlijke aangroei
 Door gezinshereniging (de verhuis van de achtergebleven familieleden) en gezinsvorming
(huwen met een partner uit het buitenland)
 Door vrijgemaakte verkeer binnen de EU
 Door toename aantal asielzoekers: wijziging sinds Conventie van Genève (1951)
 Groeiende scheidingslijnen tussen EU-burgers en derdelanders
Verwerving van Belgische nationaliteit geregeld per wet: vereenvoudiging van procedure sinds
1990
 ‘Snel Belg-wet’ (2000): Belg na wettelijke verblijfsduur van 7 jaar -> Antwerpen: 25 000
naturalisaties (1990-200); 6 000 in 2000
 Uitbreiding politieke rechten
 1992: EU-burgers kregen stemrecht
 1999: niet-EU-burgers: recht, geen plicht, tot deelname aan verkiezingen op
gemeentelijk en provinciaal niveau na legale verblijfsduur van 5 jaar

Turkse migranten in België: nationaliteit
˗ Grafiek: Evolutie van de stromen en van het
migratiesaldo van onderdanen met de Turkse
nationaliteit in België, 1957-2009
 Belangrijk om te zien dat er immigratie is, maar
ook emigratie
 Je ziet ook effecten van bepaalde reguleringen
˗

Evolutie van het aantal nationaliteitsveranderingen
van onderdanen met Turkse nationaliteit, 19732009 (eventjes stjging geweest van Turken die Belg werden,
daarna terug daling)

˗

Onderdanen met de Turkse nationaliteit die Belg
zijn geworden volgens de geboorteplaats, 19912005

˗

Concentratie-index (op 1 januari 2006) van de met de Turkse
nationaliteit geboren populatie
 Ze vestigen zich vooral in de grote steden, zoals bv.
Gent (bepaalde regio’s zijn sterk vertegenwoordigd =
netwerkmigratie)
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˗

Provincies van herkomst van immigranten met de Turkse nationaliteit in België

•

Integratiebeleid en stigmatisering
˗ Vestigingsplaats afhankelijk van tewerkstelling, huisvestiging, netwerken en voorzieningen
 Jodenbuurt in omgeving Centraal Station: chassidim zichtbaarder in straatbeeld sinds
jaren 1960, maar slechts een kwart van de totale Antwerpse joodse populatie; sterke
verwevenheid met diamant
 Stadsbewoners van Marokkaanse afkomst: Hoboken-Kiel, Oud-Borgerhout (Borgerokko)
en Antwerpen-Noord
˗ Op politieke agenda sinds jaren 1970
 Stigmatisering als probleemgroep, concurrenten op arbeids- en woonmarkt
 Gemeenteraaadsverkiezingen 9 oktober 1988: eerste grote overwinning van Vlaams Blok
met slogan ‘Antwerpen voor de Antwerpenaren’
˗ Laatste en armere groepen: grootste slachtoffer van stigmatisering
 Vooral pijlen tegen de Marokkaanse gemeenschap, versterkt door aanslagen van 11
september
 Men gaat voorbij aan sociale achterstelling en grote diversiteit binnen Marokkaanse
cultuur
˗ Overgang extreem rechts ook ‘eyeopener’ voor ontwikkeling van een beleid
 Aanpak achtergestelde buurten
 Juridische bescherming tegen rascisme en discriminatie -> Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding (1993)
 Versterking van het sociaal weefsel

•

Besluit
˗ Migratie van ‘alle tijden’ -> niet enkel 20ste eeuw als ‘age of migration’
˗ Tijdens 20ste eeuw:
 Europa: van emigratie- naar immigratieland
 Internationale migratie: van gedwongen- naar arbeidsmigratie
 Van arbeidsmigratie naar blijvende migratie
 Interne migratie: van plattelands- naar stadsvlucht
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Deel 4: Economische groei en levensstandaard in historisch perspectief
Inleiding
1. De transformatie van de samenleving
˗ Industrialiseringsproces als meest ingrijpende verandering in menselijke geschiedenis
˗

Definiëring Industriële “Revolutie”
 In enge betekenis betekent de Industriële Revolutie: een reeks van technologische
vernieuwingen die plaats grepen in de nijverheid na 1760
→ Technologische componenten
 In een ruimere betekenis: een complex proces van economische en sociale transformatie
in de wereldgeschiedenis
→ Maatschappelijke componenten

˗

Industrialisering in België
 Waarom een IR in België?
 Aanwezigheid van grondstoffen
(productieve landbouw, aardappel,
steenkool, ijzererts)
 Aanwezigheid van arbeid (door
bevolkingsoverschot op platteland)
 Aanwezigheid van kapitaal (belangrijk
voor aankoop nieuwe technologie en
aankoop/organisatie fabrieken)
 Industrieel ondernemerschap krijgt ‘vrije hand’ (bv. wet Le Chapelier, 1791 of
arbeidsboekje, 1804 of stakingsverbod, etc.)
-> vroeger werd alles strik gereguleerd, nu vrije hand!
 Industrialisering was geen totaalproces, er werden een aantal regio’s betrokken die zich
ontpopten tot eilanden van moderniteit

˗

Belang van IR voor sociale verhoudingen
 Groepen veranderden van karakter
 Nieuwe groepen kwamen naar voren
 Standsbesef dicteerde de sociale scheidslijnen (status en positie bepaalden de sociale
hiërarchie)
 Adel
 Leefde hoofdzakelijk van de opbrengsten van hun grondbezit
 Soms betrokken bij de exploitatie van mijnen en lieten wel eens
hoogovens bouwen of investeerden kapitaal in verbetering v/d
transportinfrastructuur
 Ze werkten zelf niet
 Burgerij
 Werken voor geld was een deugd
 Ondernemende burgerij gebruikte het succes van de modernisering om
haar macht en invloed te vergroten
 Arbeiders
 Veranderingen door het industrialiseringsproces waren bijzonder
ingrijpend voor hen
 Vele landarbeiders, kleine boeren of ambachtslieden werden
gedwongen ander werk te zoeken
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˗

 Verkopen van arbeidskracht op de arbeidsmarkt tegen een loon
 Meer mensen werden afhankelijk van een loon
Lange-termijn-effecten wijzigen productie
 Intensivering en schaalvergroting van productie
 Steeds meer mensen als arbeider in fabriek of werkplaats
 Snellere productie -> prijsdaling -> massaconsumptie
 Intensivering en schaalvergroting van productie
 Veranderingen menselijke omgeving
 Disciplinering -> minder zeggenschap over productie en arbeidstijd
 Komst van fabrieken en nieuwe energievormen -> milieuvervuiling

Belangrijke implicaties Industriële Revolutie:
 Mens bevrijd van de beperkingen van de natuur (hierdoor ongekende groei mogelijk)
 Niet enkel handelskapitalisme, nu ook nijverheids- of industrieel kapitalisme
 = moderne economische groei
 Dit alles leidde tot een stijging van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking
(wereldwijd in 1820: 650 dollar per jaar en in 2000: 6000 dollar per jaar)
 Stijging inkomen + stijging ongelijkheid -> landen die industrialiseerden bereikten een
veel hoger welvaartspeil en de kloof met de landen die achterbleven vergrootte
= ‘Great Divergence’

2. De visie van tijdgenoten
˗ Velen vonden de impact van de industrialisering revolutionair en geloofden dat ze leefden in een
tijd van intense sociale en economische transformatie
˗

Friedrich Engels: “De introductie van fabrieksarbeid had sommigen in staat gesteld ontzettende
rijkdommen te vergaren. De arbeiders hadden daar echter de rekening voor betaald.”









Schetste een bijzonder idealistisch portret
van de pre-industriële arbeider (diens
materiële positie was veel beter)
Probeerde aan te tonen hoe de vervanging
van de traditionele spinnenwielen door de
spinning-jenny het proletariaat deed
ontstaan
Fabrieksarbeiders werden door hem gezien
als slaven (ze worden afhankelijk van hun
loon, ze hebben geen stukje grond meer etc.)
De leefomgeving was verre van ideaal: een
fabrieksstad was vol met vuile, stinkende krotten en kelderwoningen, zonder sanitair,
volgepakt met mensen die in lompen gekleed en slecht gevoed waren en even vervuild
waren als de varkens
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H1: Het ‘standard of living debate’ of het onderzoek naar de levensstandaard tijdens de eerste
helft van de 19de eeuw
1.1 De sociale impact van de Industriële Revolutie: een verhit debat onder historici…
˗

Vraag naar sociale impact van ‘eerste Industriële Revolutie’: debat (2 centrale vraagstellingen)
1)
Evolutie van de absolute levensstandaard
 Welke invloed had de industrialisering op het materiële welzijn van de bevolking en
vooral van de arbeidersbevolking
2)
Relatieve levensstandaard, dus het ongelijkheidsvraagstuk
 Verscherpte al dan niet de kloof tussen arm en rijk tijdens de industrialisering?

˗

Sommige historici menen dat het leven van de arbeiders verslechterde gedurende de IR, anderen menen
dat de levensstandaard gradueel toenam tijdens de IR
dit verschil in opinie = “standard of living debate”

˗

De optimistische kijk
 Overgewicht tot in 1950
 J.H. Clapham: loongegevens verzamelen om aan te tonen dat reële lonen van industriearbeiders
met ongeveer 60% stegen tijdens 1790-1850
 T.S. Ashton: andere indiciatoren zoals import- en exportprijzen of woongelegenheid en
voedingsgewoonten
 F.A. Hayek: “While there is every evidence that great misery existed, there is none that it was
greater than or even as great as is had been before”.
 Er werd gebaseerd op kwantitatief materiaal
 (Vaak liberalen en conservatieven)

˗

De pessimistische kijk
 Vanuit de argumentatie dat veranderingen in prijzen en inkomens enkel partiële informatie
boden (kwantitatief materiaal was niet zo representatief)
 E. Hobsbawm: onderzoek naar mortaliteit, werkloosheid en voedingsgewoonten
-> Sterftegraad in G.-B. viel scherp terug tussen 1780 en 1810, maar na daarna opnieuw toe in
1840
 E.P. Thompson: aandacht aan de leef- en werkomstandigheden, de gewoonten en de
arbeidscultuur
 Gebaseerd op kwalitatieve elementen
 (Vaak marxistisch georiënteerde denkers)

˗

Verscherping debat tijdens Koude Oorlog
 Fundamentele meningsverschillen over ongelijkheid
 Ideologische verschillen

˗

Einde Koude Oorlog:
 Meer oog voor diversiteit van de ervaringen van de arbeidersklasse
 Meer oog op de noodzaak om studie van het reële inkomen aan te vullen met andere dan
loongegevens
 Meer aandacht gevraagd voor consumptie en consumptiepatronen om een zicht te krijgen op de
levenssituatie en uitgavenpatronen van mensen in het verleden
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˗

Verschillende invulling van het begrip ‘levensstandaard’ (o.a. hierdoor is het een discussie zonder einde)
Zolang men niet weet wat me nu precies wenst te onderzoeken, gaat de discussie verder



Beperkte betekenis: uitsluitend materiële zaken (leeft iemand echter van het reële loon of het reële
inkomen?)



Ruime betekenis: ook immateriële zaken (gemiddelde levensduur, de kwaliteit en de variëteit aan
voedingsmiddelen, de kwaliteit van de gezondheid en de leefomgeving,…)

˗

Centrale vraagstelling
 Evolutie van absolutie levensstandaard
 Evolutie van relatieve levensstandaard

1.2 De studie van reële lonen
˗

De studie van de reële lonen
 Door twee componenten bepaald: hoogte van het nominale loon en de kosten van het
levensonderhoud
 Reële loon = lonen uitgedrukt in koopkracht equivalenten
 Verandering lonen
 Consumptiepatroon
 Prijsontwikkeling van consumptiegoederen

˗

Reële inkomen arbeiders Engeland (1755-1851)
 Reële lonen van mannelijke arbeiders tussen
1755 en 1819 wijzigden nauwelijks
 Reële lonen van mannelijke arbeiders
namen sterk toe tussen 1820 en 1850
 Grote inkomensverschillen
→ White collar-arbeiders (werkzaam in
commerciële en
managementfuncties): loon sterkste
toegenomen (verviervoudigd)
→ Ongeschoolde arbeiders: waren minder goed af, maar hun lonen stegen wel in reële
termen
→ Landarbeiders: hun loon is het minst toegenomen
→ Relatieve verschil tussen rijk en arm vergrootte na 1820
 Tabel: loon is meer dan verdubbeld over heel de periode (1755-1851)

˗

Samenstelling gezinsinkomen 1787-1865

Link met deel van gezin
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˗

Feinstein’s index cijfers van reële verdiensten in Groot-Brittannië





1ste grafiek: loonsverhoging van de tabel met blue en white collars zijn eigenlijk overschat -> er
zijn veel meer schommelingen + het is een geleidelijke evolutie (zie vergelijking 2 lijnen)
2e grafiek: in de 1ste fase van de IR is er weinig sprake van de verbetering van de koopkracht, dit
gebeurt pas op het einde van de 19e eeuw
DUS: Feinstein heeft een eerder pessimistische visie t.o.v. L&W

˗

Algemene problemen
 Regionale verschillen in lonen, prijzen en consumptie
 Conjuncturele schommelingen (hier moet rekening mee
gehouden worden)
 Tussen ambachtslieden en fabriekswerkers
 Loonverschillen tussen arbeiders en sectoren
 Geschoolde vs. ongeschoolde arbeiders
 Ambachtslieden vs. fabriekswerkers
 Traditionele vs. moderne sectoren
(Transformatiefasen in de geschiedenis vallen vaak samen met versnellingen in
inkomensongelijkheid)
 Loonontwikkeling van mannen vs. gezinsinkomen
 Vraag naar representativiteit van loongegevens (heeft men bv. ook rekening gehouden met
vrouwen en kinderen)

˗

Specifieke problemen met loon- en consumptiegegevens
 Enkel koopkracht van volledig tewerkgestelde mannen
 Aantal niet-gewerkte dagen niet bekend
 Ten gevolge van ziekte
 Ten gevolge van werkloosheid
 Impact van belastingen op het (gezins)inkomen wordt vaak genegeerd door onderzoekers
(belastingen hadden nl. regionale verschillen en dat was dus van belang om inkomensverschillen
te interpreteren)
 Vergoedingen in natura (dit kwam nog regelmatig voor in de 19de eeuw)
 Aandacht voor ziekte, omgevingspollutie en andere gezondheids-ondermijnende effecten van
bepaalde activiteiten (sommige arbeiders hadden net omdat ze werden blootgesteld aan hogere
gezondheidsrisico’s hogere lonen)



Schaarsheid van gegevens van kleinhandelsprijzen (er is een verschil met de prijs van
groothandel)
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Toenemende beschikbaarheid van consumptiegoederen (bv. rond de 19de eeuw hadden mensen
toegang tot producten die er voordien niet waren)

˗

Koopkracht Gentse textielarbeidersgezinnen 1835-1913 (Peter Scholliers)
 Peter Schollier deed onderzoek voor
België naar de koopkracht van
gezinnen tijdens de industrialisering
 In de tabel probeert hij rekening te
houden met de taken die zowel
mannen, vrouwen als kinderen in de
fabriek verzorgden
 In de 1ste fase v/d industrialisering:
koopkracht gezinnen daalde met
minstens 2 arbeidskrachten
 Laatste kwart 19de eeuw: Gentse
gezinnen koopkrachtsstijging
 P.S. was een pessimist want de koopkracht gaat achteruit en in het laatste kwart van de 19e
eeuw verbetert die koopkracht

1.3 Alternatieve meetinstrumenten naast loon
˗

Kenmerken van levensstandaard onderzoek vandaag
 Meer verschillende bronnen
 Grotere variëteit aan beroepsgroepen en loon- en consumptiegegevens
 Ook niet-loongegevens

˗

Enkele belangrijke onderzoeksdomeinen
1. Voedselgebruik
 Grootste aandeel van het gezinsinkomen ging nl. naar voedsel (belangrijke
bestedingspost)
 De evolutie van voedselgebruik is dus een belangrijke indicator voor de evolutie van de
levenskwaliteit
 Deze invalshoek minder aandacht gekregen dan prijs- en loononderzoek wegens weinig
bronmateriaal
 J. Mokyr: geaggregeerde verbruiksstatistieken om sociale effecten van de IR te peilen
 Hypothese: consumptie van (eerder luxueuze) genotsmiddelen, zoals koffie,
thee, suiker en tabak zouden klimmen bij een toenemende koopkracht
 MAAR: het verbruik van die goederen steeg niet of nauwelijks of ging vaak
achteruit voor de jaren 1840
 “If most workers were earning more in real terms, what were they spending it
on?”



Wet van Ernst Engel (1821-1896)
 Budgetstudie van meer dan 150 Belgische gezinnen
 Belang voor begrip van vraagzijde
 Hoe lager het beschikbare inkomen, hoe hoger het percentage dat aan voedsel
besteed wordt
 De vraag naar voedsel heeft een inkomenselasticiteit die kleiner is dan 1
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Verandering in inkomen wordt niet gevolgd door gelijkaardige verandering in
voedselverbruik
⬧ Bij daling inkomen: geen gelijkaardige daling voedselbesteding
⬧ Bij toename inkomen: geen evenredige vergroting voedselbesteding
DUS: naarmate we rijker worden, daalt het percentage inkomen dat we aan
voeding besteden
DUS: arme mensen spenderen het grootste deel van hun inkomen aan voeding
Samenstelling voedselpakket en kwaliteit voedsel stijgt als inkomen toeneemt

Situatie in Vlaanderen
 Onderzoek naar de samenstelling menu Brussels Terkamerendepot tijdens
eerste helft 19de eeuw
⬧ Het menu is illustratief door zoektocht naar gunstige verhouding tussen
prijs en calorieën
⬧ Het onderzoek wijst op verslechtering van de levensstandaard
⬧ Vermindering en verschraling consumptie 1ste helft 19de eeuw
(bier was verdwenen, boterverbruik verminderde en inbreng vlees bleef
miniem)
⬧ Toename aardappelconsumptie als indicator van lage levensstandaard
⬧ Menu Brusselse bedelaarsgesticht Terkamerendepot, kcal per dag en per
persoon:

Vlees is een luxeproduct en de aanbieding
is vergroot → betere positie
Anderen zouden zeggen dat het een
verslechterde positie is doorheen de jaren
omdat er een daling is in bier
Totaal kcal daalt, dus het ziet er niet goed
uit voor de zwakkere personen in de
maatschappij


De ontwikkeling van de voedselconsumptie in steden zoals Antwerpen en Gent
tussen 1800 en 1859 wijst eveneens op een verslechtering van de situatie en op
een toenemende polarisatie tussen arm en rijk



Samenstelling menu: vleesverbruik
⬧ Belangrijke indicator van koopkrachtevolutie
⬧ In Antwerpen: laag en daling vanaf de jaren 1820
⬧ Vleesconsumptie in Antwerpen, 1807-1859:

Vleesconsumptie stagneert wat wijst op
een pessimistisch verhaal
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Onderzoek aar vleesconsumptie in Gent door Chris Vandenbroecke:
zelfde als in Antwerpen, zeker voor de arbeidersgezinnen
Pas aan einde 19de eeuw verbetering

Kost voeding in budget
⬧ Arbeidersklasse
 65 tot 70% van budget naar voeding
 Gemiddeld 600 frank per jaar (schatting Ducpétiaux, 1855)
 Eentonige en ruwe kost met weinig calorieën, vitaminen,
eiwitten en mineralen
 Consumptiepatroon van arbeiders in Gent en Luik, 18451908/1910, in % van het budget:
o Uitgaven voeding daalde in Gent in de loop van de 19de
eeuw, van 75% naar 60-65%
o In Luik bleef het schommelen rond de 63 à 64%
o Uitgaven huisvestiging stegen, met groeisprong einde
19de eeuw
o Globaal genomen zijn er geen structurele verschuivingen
op vlak van de levensnoodzakelijke uitgaven
(levensmiddelen, kleding en verwarming, verlichting)

o

⬧

Geen of weinig ruimte om geld te spenderen aan
onderwijs en ontspanning

Burgerlijke kringen
 Ongeveer 25% van budget naar voeding en drank
 Meer keuzemogelijkheden en afwisseling
 Besteding: zes- tot veertienmaal meer dan arbeidersgezin
 DUS: Wet van Engel stelt dat de procentuele uitgave voor
voeding afneemt, naarmate het inkomen stijgt
 Uitgaven voor voeding bij burgerij (3 rijke Brusselse gezinnen), 1840-1865:



Kloof tussen arbeidersklassen en burgerij
⬧ Rond 1860 kostte een ‘gewoon diner’ bij de burgerij ongeveer 15 frank
per persoon
Dit bedrag kon een arbeidersgezin 48 dagen in leven houden
⬧ Voor één portie asperges van 15 frank of een ananas van 18 frank moest
een geschoolde arbeider ten minste 1 volle week werken



Overlevingsstrategieën van arbeides
⬧ Omwille van lage lonen, onregelmatige werkgelegenheid en lange
werktijden
⬧ Omwille van sterk schommelende voedselprijzen
⬧ Pas laastste kwart van de 19de eeuw
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Inzicht in deze problemen
Verbetering levensstandaard arbeiders
Dit was een algemeen Europees fenomeen, cf. de
calorieconsumptie die klom in alle landen
Schatting van het dagelijkse hoofdelijke verbruik van
levensmiddelen in Europa, 1800-1930, in kcal:

Tabel: calorie consumptie steeg doorheen
de jaren (naar de 19e eeuw toe)
In loop de 20ste eeuw betekent dit een
verbetering van de kwaliteit en de variëteit
van het voedsel



Kenmerken voeding in West-Europa, 19de- 20ste eeuw
% voeding

Kcal. dag/kop

Kenmerken

‘Typisch’

1800 - 1870

70

2 500

Monotoon
Tekorten

Vegetarisch,
aardappel,
rogge

1860 - 1920

60

3 200

Kwantitatieve
verbetering

Tarwe

1900 - 1960

40

3 000

Kwalitatieve
verbetering

Vlees

1950 - nu

(<) 20

(>) 3 000

Gevarieerd
verrijkt

Buitenshuis
eten

2. Demografische factoren:
 Antropometrische studies
 Lengte op bepaalde leeftijd
 Bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van inputs (voedsel, hygiëne)
 Bepaald door de outputs (werk, ziekte, koude)
 Historisch bronnenmateriaal


Lichaamssnelheid en snelheid groei
 Indicatoren van kwaliteit van leefomgeving (maatstaf die dit weergeeft)
 Uiting van sociale verschillen (hoe rijker men is, des te groter men uiteindelijk
wordt en des te jonger men deze
lengte bereikt)
 Zie grafiek: Royal Military
Academy of Sandhurst (jongens
van adel) vs. Marine Society
(weeskinderen)
→ De kleinste adellijke jongens
die dienst namen in het leger
waren groter dan de grootste
armen- en wezenkinderen
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Situatie in Vlaanderen
 In de periode 1840-1850 nagenoeg de helft van de Vlaamse recruten afgekeurd
wegens te klein (< 1,57m)
 Ter vergelijking: in ca. 1800: 1,63m of in ca. 1870: 1,67m
 Ter vergelijking: in ca. 1940: 1,68m of in ca. 1970: 1,75m



Gemiddelde lengte van volwassen mannen tussen 1750 en 1875 in enkele Europese
landen, uitgedruk in cm:
Vooral in de 20ste eeuw
verbetert die
lichaamslengte

 Mortaliteit en levensvewachting
 Eerste helft 19de eeuw
 Verschillen afhankelijk van beroep en sociale groep
 Scherpe discrepanties tussen stad en platteland
⬧ Zie tabel: Groot-Brittannië (Szreter en Mooney): onderzoek naar
levensverwachting van Britse stedelijke en industriële bevoking
 Levensverwachting was i/d stad heel wat lager dan de
gemiddelde nationale cijfers doen vermoeden
 Merkbare daling van de levensstandaard in het 2de kwart van de
19de eeuw
 Verbetering deed zich pas voor vanaf 1860-1870
⬧ Cf. België: gemiddelde levensverwachting bij geboorte gedurende de
hele negentiende eeuw ongeveer 5 jaar lager in stad dan op het
platteland
3. De woonomstandigheden
 Belangrijk aspect van levensstandaard
 Beperking uitgaven voor huisvestiging bij arbeiders
 Door hoog percentage van uitgave aan voeding
 Door lage reële lonen en werkonzekerheid
 Ze kozen dus voor kleinere behuizing
 Woonomstandigheden in België
 Aandeel wooneenheden met maximum 2 kamers
⬧ 1846: 58% v/h stedelijk huizenbestand
⬧ 1910: 33% v/h stedelijk huizenbestand
⬧ Detailonderzoek: toestand nog precairder -> de woonsituatie met maar
1 of 2 kamers daalde pas vanaf de late 1920
 Lage kwaliteit huisvestiging soms tot diep in 20ste eeuw
 Voortdurende stijging huurprijzen (blijkbaar het sterkst in Antwerpen)
 Vergelijking huurindex en index levenskosten in België, 1835-1914:
Grafiek: de huurprijzen
stijgen nog bijzonder
hoog, wat betekent dat
er veel mensen bijkomen
in de steden
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De ontwikkeling van de stedelijke huurindices tussen 1800 en 1920 in een aantal
Belgische steden:

Antwerpen: situatie is
dramatisch, de prijzen gaan
bijna verzevenvoudigen

1.4 Verschuivingen in het onderzoek naar de eerste industriële revolutie
Het concept van een industriële ‘revolutie’ in vraag gesteld
˗ Nieuwe onderzoeksvelden
˗

Meer aandacht voor kleinere, regionale eenheden
(dus niet meer uitsluitend werken met geaggregeerde, nationale cijferreeksen)
 Daaruit blijk dat er grote geografische verschillen waren en sterke tijdelijke fluctuaties
 Scheidslijnen tussen groepen en arbeiders
 Winnaars: niet-gemechaniseerde beroepen
 Verliezers: werk overbodig gemaakt door machines
 Tempoverschillen
 Bv. herberekeningen en interpretaties stellen vast dat de economische groei in Engeland
heel wat langzamer was dan men voorheen dacht (men had het dus overschat)
 Deze ‘Slow-growth’-these werd verdedigd door N. Crafts
 Groei van het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking in Engeland volgens
verschillende auteurs, begin 18de – late 19de eeuw:





Ook in andere West-Europese landen blijkt de economische groei bescheiden te zijn
geweest
DUS: de term industriële ‘revolutie’ wordt ter discussie gesteld -> er was nl. geen sprake
van een plotse versnellingsfase in de economische ontwikkelingsfase
Tabel: groei van het Bruto Binnenlands Product (tegen constante prijzen) per hoofd van
de bevolking, 1700 - 1979
Groeipercentages lagen eigenlijk
betrekkelijk laag in de 1ste fase van
de industrialisering -> GEEN hoge
economische groei
Pas na de WOII heb je meer
economische groei, zie bv. Japan
DUS: economische groei was
beperkter dan men voordien dacht
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˗

Belang IR toch niet onderschatten (reden hieronder)
 Economische groei kreeg permanenter karakter = fundamentele breuk met pre-industriële
economie
 Economische groei sneller een impact op het hele economische leven (het raakte alle sectoren
v/h economisch leven: landbouw, handel en industrie)
 Het ‘revolutionaire’ van de 19de eeuw blijkt uit de langzame afbraak van de dominantie van de
landbouwsector in de economie
 De landbouwsector was dus eigenlijk onproductief, omdat voor 3 mensen buiten de LB
te voeden heb je een 7tal mensen binnen de landbouwsector nodig
 Afbraak dominantie landbouwsector
Tabel: Samenstelling van de beroepsbevolking in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk
en Nederland, 1860-1990
-> uiteenlopende wegen die
het economische
moderniseringsproces volgde
 In G.-B.: tewerkstelling in
primaire sector rond 1860 vrij
klein + verschuiving ten
voordele van de tertiaire sector
zette zich ook al vroeger in
 In Duitsland, Frankrijk en
Nederland: bleven zeer lang
nog agrarisch

˗

Toch afbraak landbouwsector niet overschatten of verkeerd interpreteren
 Rond 1850 was landbouwsector nog bijzonder groot
 Binnen de industrie domineerden niet de moderne fabrieken, maar de kleinschalige
ambachtswinkels (daar was de productiviteit per arbeider niet zo sterk toegenomen)
 Zelfs in Engelse economie rond 1850: productiviteit per arbeider nog aan de lage kant
 Situatie in België
 Afbraak landbouwsector pas geleidelijk in de loop van de 19de eeuw
 In 1896 nog 1/3e van de actieve bevolking in de agrarische sector
 De afbraak van de werkgelegenheid in de landbouw ging gepaard met een verschuiving
naar de industriële tewerkstelling in een eerste fase en naar de tertiaire of dienstsector
later in de 19de eeuw en vooral in de loop van de 20ste eeuw
 Beroepsstructuur België (voltijds actieven, % per sector):
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Invloed van deze inzichten op het levensstandaarddebat
˗ Omstreeks het midden van de 19e eeuw
 Nog sterkt overgewicht van landbouwsector
 Binnen industrie: geen dominantie van moderne fabrieken
˗ Gevolgen van levensstandaard 1ste helft 19e eeuw
 De beperkte stijging v/d reële lonen kan verklaard worden door de beperkte stijging van
productiviteit per arbeider
 IR was sterk industrieel, maar (toen) nog niet revolutionair wat de levensstandaard betreft
(omdat de productiviteit van de arbeider relatief laag blijft, die verbetert pas na het einde van de
19de eeuw)
 Omvang moderne sectoren in economie te klein
 Om algemene ‘sociale groei’ te laten optreden
 Vruchten van productiviteitstoename ongelijk verdeeld
 Sociale impact van eerste industriële revolutie in eerste helft van 19de eeuw: erg beperkt
˗ Pas in de 2de helft van de 19de eeuw groeide de Europese economie naar een zekere rijpheid
DAN pas sprake van een ‘revolutie’, in de brede, maatschappelijke betekenis van het woord

H2: Aspecten van levensstandaard en verbruik in de pre-industriële samenleving
2.1 De loonkoopkracht in de pre-industriële samenleving
˗

Uitgangspunt: strookt het idyllische beeld van Friedrich Engels met de werkelijkheid?

˗

Indicator: loon van bouwvakkers (best bestudeerde groep qua levensstandaard en loonevolutie)
 Veel stedelijke instellingen deden een beroep op hen
 Relatief weinig technologische vernieuwingen in bouwvakbedrijven
 Alle nadelen van de evolutie van prijzen en lonen (door verfijningen en nuanceringen) worden
de belangrijkste trends in de ontwikkeling van de loonkoopkracht weergegeven in een
levensstandaardindex
 MAAR: in welke mate zijn de lonen van de bouwvakkers representatief voor de hele
arbeidsmarkt? (onopgeloste vraag)
 Brown & Hopkins (1956): grafiek
levensstandaardindex bouwvakkers in ZuidEngeland, 1264-1954
 1300-1400: periode van crisis (pesten voedsel epidemieën)
 16e eeuw is een bloeiende periode
(economische groei,
ontdekkingsreizen, etc.)
 INVERSE RELATIE: koopkracht
bouwvakkers daalt in die 16e eeuw en
stijgt in de periode van minder
economische groei
 Inverse relatie tussen de ontwikkeling v/d Europese bevolking en de eeuwbewegingen
v/d loonkoopkracht tot in de 19de eeuw (dan doorbroken)
 Expansieve fasen in de economische ontwikkeling van Europa werden gekenmerkt door
daling in loonkoopkracht
⬧ Cf. 16de eeuw: geen gouden eeuw voor loonarbeider (doorbraak
handelskapitalisme)
⬧ De vraag is in welke mate de toegenomen kansen op tewerkstelling een
compensatie boden voor de uitholling van de nominale lonen
 Gouden tijdperk voor loonarbeider na demografische crisis van 1350
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⬧


Vraag naar invloed van economische ontwrichting

Inkomensverdeling Engeland, 1688 en 1962 (Gregory King)
1688: Ongelijkheid veel groter dan 1962,
dus inkomensverdeling was dan veel
ongelijker
1688: 80% van de bevolking 30% van het
inkomen had en in 1962 had 80% van de
bevolking ongeveer 50% van het inkomen

2.2 Uitgavenpatronen en verbruik
˗

Voedsel
 Percentage uitgaven schommelde tussen de 60 en 80% van het beschikbaar inkomen
 Tijdens graanduurte of oogstmislukking -> groot deel van de bevolking in de problemen
 Plotse prijsstijgingen hadden catastrofale effecten op de loonkoopkracht
 Pre-industriële verbruik gedomineerd door de voedseluitgaven

˗

Woning
 Voor armen bleef hiervoor maar een kleine fractie van het inkomen over
 Armen woonden daarom vaak samen in kleine kamers in de minder gunstige buurten van de
stad
 Daardoor beperkte privacy
 Daardoor bijzonder kwetsbaar bij epidemische uitbarstingen

˗

Kleding en verwarming

˗

Middengroepen: vrij rijk geschakeerde materiële cultuur
 Nieuw consumptiepatroon bij deze groep (dus niet bij de stedelijke en rurale arbeiders)
 Door het goedkoper worden van de materiële cultuur konden ze zich ook aspecten van de
‘conspicious consumption’ van de elites veroorloven
 Vaak kleurrijkere en mooiere interieurs met meer spulletjes erin
 Door testamenten e.d. kunnen historici ontdekken wat men allemaal in hun bezit had
 De koopkracht van de middengroepen werd gevoed door de landbouwconjunctuur

˗

Oude consumptiecultuur
 Verspreid sinds het einde van de 17de en gedurende de 18de eeuw
 Groot deel van de consumptie had iets weg van sparen of investeren
 Consumptie was een investering, bv. servies van tin, koper, goud of zilver was nooit weggegooid
geld
 Tweedehandswaarde van producten (opnieuw smelten, recyclen of hergebruiken)
 Overerving als bezitsverwerving
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˗

Nieuwe consumptielijnen
 Goedkopere substituten
 Dure en duurzame goederen werden geruild voor minder kostelijke en minder duurzame
producten
 De levensduur van producten verminderde -> snellere vervanging
 Verscherpt modebewustzijn
 Koortsige consumptiecultuur

OUD CONSUMPTIEPATROON
(Vrij) dure consumptiegoederen
Duurzame consumptiegoederen
Hoog recyclage- en tweedehandswaarde
Overerving als bezitsverwerving
Mentale factor: ‘investering’
˗

NIEUW CONSUMPTIEPATROON
Nieuwe consumptielijnen
Goedkopere consumptiegoederen
Minder duurzame consumptiegoederen
Kleine tweedehandswaarde
Grote modegevoeligheid
Aanvang ‘consumptiecultuur’

Gevolgen
 Op einde pre-industriële tijd: kleurrijker, gediversifieerder en goedkoper verbruikspatroon
 Daardoor een eerste aanzet tot het ontstaan van een massamarkt
 Die massamarkt voor consumptiegoederen kwam pas tot volledige ontwikkeling dankzij de
sociale revolutie van de 19de eeuw, maar vooral in de jaren 1920 en na WOII

Besluit
˗

Lage loonkoopkracht bouwvakkers
 Inverse relatie tussen ontwikkeling Europese bevolking en loonkoopkracht
 Dubieuze relatie met expansieve fasen in economische ontwikkeling

˗

Grote inkomensongelijkheid -> armoede

˗

Verbruik
 Gedomineerd door voedseluitgaven
 Paradox: groeiende gevarieerdheid in consumptiepatroon van bepaalde middengroepen
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H3: Van ‘sociale revolutie’ naar welvaartmaatschappij: de periode 1870-1944
Economische ontwikkeling: 3 fasen met eigen karakter
1. Periode van liberalisering
Overlevingslandbouw
Eerste IR

2. Periode van regulering
Moderniseringslandbouw
Tweede IR

3. Periode van globalisering
Agro-industrie
Derde IR

Deregularisering economie

(opkomst elektriciteit)
Fordisme (periode van regulering)

Postfordisme (waarbij minder in de

(= ondernemers kregen de vrije hand)

economie wordt ingegrepen)

Privatisering relaties
Liberalisering
Disciplinering

‘Postindustrieel’
Flexibilisering
Individualisering

Keynesianisme
Kostwinnersmodel

De periode 1870-1944: algemene kenmerken
˗
˗

Eensgezindheid over historici over algemene verbetering van de levensstandaard vanaf 1870 (werd wel
onderbroken door 2 wereldoorlogen)
Fundamentele breuk met pre-industriële samenleving
 Volgehouden economische groei
 Algemene verbetering van koopkracht
 Langzame verschuivingen in verbruik (denk aan het schema met vegetarische eters etc.)

3.1 Een volgehouden economische groei?
˗

Sterke economische groei
 Verbreding industrialisatie -> inhaalbeweging van aantal landen, zoals Duitsland en Frankrijk
 Verlies Engeland dominante positie (zij hadden een voorsprong op industrieel vlak en die zwakt af)
 Stijging industriële productie doordat de industrialisatie zich in de meeste Westerse landen
voortzette
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˗

Kenmerken
 Geen spectaculaire, maar constante groei
 Expansie van secundaire en tertiaire sector
 Keerzijde: “ontwikkelingsproblematiek”

˗

Industriële productie in een aantal Westerse landen, 1860-1913
 Engeland: jaarlijkse groei van 0,4%
 Relatief constante groei
 In vele landen ging de uitbreiding van de secundaire
sector gepaard met een aanzienlijke expansie van de
tertiaire sector
 Je ziet na de crisis van 1970 dat er overal (in alle
landen) een stijging is van die industriële productie

˗

Tabel: groei van het Bruto Binnenlands product (tegen
constante prijzen) per hoofd van de bevolking, 1700-1979

Je ziet dat in de meeste landen
economische groei optreedt

˗

Tweede industriële revolutie
 = De langzame verschuiving van textiel- en metaalindustrie naar de elektrotechnische en
chemische industrie door de industriële activiteit
 Van 1865 t.e.m. 1930
 Duitsland en de VS werden hierin economische giganten en verkregen een comparatief voordeel
ten aanzien van Groot-Brittannië
 Modernisering van landbouw, organisatorische vernieuwingen in het bedrijfsleven (bv. lopende
bandsysteem) en ontstaan van marketing- en managementafdelingen in bedrijven
 Scheiding tussen werktijd en ‘thuistijd’
 Keerzijde: ‘ontwikkelingsproblematiek’
= de economische ontwikkeling in de Westerse landen vergrootte de kloof met de ‘derde’
wereld
 Grafiek: Niveaus BNP in ontwikkelde landen en
in derde wereld per hoofd van de bevolking
 Die kloof werd zichtbaar na de
Napoleontische oorlogen (1ste IR
periode)
 Ongelijkheid tussen landen die
industrialiseren en zij die dat niet doet
(Tussen 1750 en 1990: kloof wordt
alsmaar groter)
 Het onderscheid groeide sterker vanaf
1860
 Eerste spurt: voor WOI
 Kloof verscherpte na WOII
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Westerse samenlevingen: verder industrialiseren
De Derde Wereld: voedselleverancier, producent van grondstoffen en afzetmarkt voor
de Westerse producten

˗

De ‘drie dominante sectoren’-hypothese? Clark Fischer model
 In de pre-industriële periode: mensen in de landbouw te
werk gesteld (nood aan voedselproductie)
 In de industriële fase daalt die tewerkstelling in de
landbouw en zie je een stijging in de secundaire sector
 Nadien steeg de tertiaire sector: tewerkstelling in de
informaticatechnologie
 Niet alle landen volgen deze logica: in sommige landen blijft de landbouw langer
belangrijk, bv. Nederland: daar is eerst de dienstensector heel belangrijk en daarna
volgt pas de industriële sector
 DUS: dit is gewoon een theoretisch model dat de verschuivingen aan toont

˗

Evolutie arbeidsproductiviteit in Frankrijk, 1800-1948
Tabel: Aantal minuten nodig voor de vervaardiging van een
bepaalde hoeveelheid goederen in Frankrijk, 1800-1948

˗

Bbp/man – uur in US $ 1990

Waarom neemt de economische groei toch
een vlucht in deze periode?
Te maken met de verbeteringen in de
productie: men gaat de productiviteit van
de arbeid niet verbeteren door de
machines, maar door systemen te
ontwikkelen waardoor alles efficiënter kan
verlopen (lopende band systeem bv.)
-> sneller eindproduct bereiken
Hier zie je dat door die nieuwe technologie
het aantal minuten dat nodig zijn dalen

Bbp per manuur gerealiseerd:
productiviteit stijgt

3.2 Een algemene verbetering van de koopkracht (= gevolg van de stijging in productiviteit)
˗

Stijging reële lonen tussen 1860 en 1890 met nagenoeg 60%

˗

Stijging levensstandaard arbeiders in moderne industriesectoren

˗

Verklaringen
 Voortdurende stijging van de arbeidersproductiviteit -> ruimte voor loonsverhogingen
 Kwaliteitsverbetering
 Betere allocatie van productiefactoren
 Daling van de prijs voor aantal producten, vooral voor voeding (er worden betere/lagere prijzen
geëist)
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˗

Evolutie van koopkracht en particuliere consumptie in België, 1846-1913
 In de grafiek zien we dat de stijgende productiviteit zich gaat vertalen in het stijgen van
consumptie
 Sterke toename reële lonen in deze
periode, ondanks de verschillen tussen
economische sectoren
 Crisismomenten belangrijke rol: temperen
van hoge verwachtingen
 Crisis trof vooral de industriearbeiders
 Koopkracht daalde door de nominale lonen
en door de hoge voedselprijzen
 Vanaf 1880: geleidelijk een nieuwe periode
-> reële lonen stegen opnieuw + lichte
toename voor koopkracht landarbeiders
 Productiviteit steeg sinds 2de helft 19de eeuw voortdurend (zie verklaringen hierboven)

3.3 Verschuivingen in verbruik
-

Verschuivingen in verbruik
 Gedaalde graanprijs (want basisvoedsel)
 Massale import van Amerikaans graan -> The great Agricultural Invasion
 Wie halt het voordeel in deze lage graanprijzen? Hierin is heel die sociale revolutie zeer belangrijk
 Effecten van de ‘sociale revolutie’ -> nieuwe kracht van de arbeidsbeweging
 Oprichting van verbruikscoöperatieven (hebben voedingspatroon en levenswijzen van velen beïnvloed)
-> hiermee kan men prijzen van brood en graan e.d. goedkoper aanbieden (bv. bakkerijen
oprichten voor arbeiders om dan goedkoper brood te verkopen)
 Oprichten van voorzorgskassen in fabrieken met vrijwillige of verplichte medefinanciering
door arbeiders
 Formalisering van mutualiteiten en bijstandskassen
 DUS: men probeert de sociale situatie van arbeiders te verbeteren, maar dit geldt wel enkel
voor de mensen die zelf ook een bijdrage leveren (dus hierdoor zijn er nog altijd
arbeidersgroepen die niet bereikt worden)

-

Verschuiving in verbruik: gestegen inkomens leidden aanvankelijk niet tot noemenswaardige daling van
aandeel van inkomen aan voeding (dus men blijft veel geld uitgeven aan eten)
 Men gaat in 1ste instantie meer voedsel kopen en in 2e instantie gaat men de kwaliteit/variëteit van
voedsel verbeteren
 Modaal Belgisch arbeidersgezin
 1843: 67,9% van loon aan voeding
 1891: 61,5% van loon aan voeding
 1921: 62,8% van loon aan voeding
 1949: 50,6% van loon aan voeding
 Budgetruimte vooral gebruikt voor
 Extra aankopen
 Meer gevarieerde aankopen
 Tabel: voeding van gezinnen van
industriearbeiders, in kcal per dag en per
hoofd, 1891-1928
 Gemiddelde calorietoename bleef
beperkt
 Grootste verschuiving: kwalitatief van
aard
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Gemiddelde Belgische industriearbeider rond 1851: nog geen 5% aan dierlijke vetten
Rond 1891: 23% aan dierlijke vetten
1891: arbeiders aten meer brood, maar minder aardappelen
Langzaamaan: vlees, spek, vet, eieren en kaas onderdeel van het menu
Rond 1910: gemiddeld 2 500 kcal per dag per hoofd verbruikt
= stijging met ruim 13% in vergelijking met 20 jaar vroeger
Opnieuw meer aardappelen, varkensvlees, spek, vet en melk (relatief dure producten)
→ de ‘kleine man’ kon zich deze nu ook veroorloven
In de Belle Epoque en tijdens de Roaring twenties: meeste arbeidsgezinnen leden geen
honger meer

-

Versterkte verbetering van voeding na 1891
 Meeste arbeidsgezinnen leden geen honger meer
 Voorspoedige jaren 1920: fruit, vis, fijn vlees, limonade
 Hang naar meer afwisseling in voeding vertaalde zich ook naar meer afwisseling in dagelijkse leven
 Opgang van Amerikanisme (‘new way of life’) na WOI
het deed mensen reizen, sporten en een fijnere keuken appreciëren
 = Roaring Twenties
 Middengroepen en burgerij gaan zich meer aan dat Amerikaanse spiegelen
 Blijvende verschillen met levenswijze van burgerij
 Crisismomenten: jaren 1930 en de twee wereldoorlogen

-

Samenstelling particuliere consumptie België, 1846-1913 in %
 Grootste uitgaven tijdens 19de eeuw:
levensmiddelen
 Tijdens 1846-1850: voeding en drank 60%
van de totale particuliere bestedingen
 Pas in 1911-1913: net geen 50% meer aan
voeding en drank
 Vanaf 1870: forse groei uitgaven aan
kleding en schoeisel (19% van het budget)
 Wanneer de uitgaven voor
levensnoodzakelijke goederen en diensten
worden samengesteld, lijkt de structuur
van het consumptiegedrag erg immobiel te
zijn geweest

-

Het grootwarenhuis einde 19e eeuw
 Ze worden overal gebouwd
 “Cathedrals of consumption”
 Speciale architectuur
 Liften en roltrappen
 IJzer en glas
 Elektrisch ligt
 Nieuwe verkooptechnieken
 Bulkproducten
 Enorme stocks
 Aanbiedingen
 Schoppen als ‘totaalervaring’
 Shoppingcultuur neemt in deze periode toe!
 Paradijs van de vrouw!?
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Besluit
-

-

-

Periode van economische groei
 Versterkt en constant -> breuk met pre-industriële periode
 Breuk Westerse wereld en de rest van de wereld
Algemene verbetering van de levensstandaard
 Economische groei
 Sociale revolutie
Wijzigingen in verbruik
 Nog steeds belangrijk % van inkomen aan voeding
 Kwalitatieve verschuivingen in verbruik
 Versterkte verbetering na 1890

H4: De welvaartsmaatschappij en de naoorlogse ‘consumptierevolutie’
Inleiding: de economie tijdens het Interbellum
-

Herstel in de jaren 1920
 Verenigde Staten: ‘roaring twenties’
 Expansie van industrie -> uitbouw welvaartseconomie: consumptie-economie, nieuwe
ontspanningsvormen (muziekcultuur etc.), veralgemening auto (Ford)
 Door het grotere aanbod van consumptiegoederen leidde tot een manier/gewoonte om
goederen op krediet te kopen -> kredietinflatie door rentedaling -> maakte kapitaal
beschikbaar voor speculatie
 De staat komt hier ook nauwelijks tussen (in deze economie), waardoor je een grote macht
krijgt bij de grote concerns (monopolies), die onderling het economische leven regelen
 Verhoogde speculatiekoorts -> industriële aandelen werden vaak gefinancierd met geleend
geld (dat zijn die kredieten)
 Wall Street Crash (1929): Black Thursday (24 oktober): verkoop van meer dan 16 miljoen aandelen
 Rechtstreekse slachtoffer: 1% van de Amerikanen ‘playing the market’
 Effect op reeds wankele economie
 Liquiditeitsproblemen van banken (ze hadden veel geld geleend en voor deze crash
veel risico’s genomen)
 Vermindering krediet aan industrie, doordat de banken die liq.problemen hebben
verminderen ze met geld lenen aan bedrijven -> faillissementen of afdankingen
 Daardoor hogere werkloosheid en dus ook vermindering van binnenlandse vraag
 Crisis in rest van de wereld compleet in 1931 en versterkt door gouden standaard: geen
kapitaalstroom, protectionisme
 Bv. na WOI leende Amerika aan Europa veel geld uit (voor opbouw), dus door deze
crisis wordt Europa ook geschaad (domino-effect op de wereld)

-

Crisis het sterkste bij gemengde banken
 Deze banken zijn ontwikkeld ten gevolge van de industriële ontwikkeling tijdens de 19de eeuw
 Ze functioneerden als depositobank (spaargelden) en als zakenbank (beleggingen in en kredieten
aan bedrijven)
 Zij beleggen dus in bedrijven en betalen kredieten aan bedrijven -> omdat die 2 niet gescheiden zijn
gaan er problemen komen met de terugbetaling en ook met de spaargelden wanneer de waarden in
aandelen dalen!
 Crisis jaren 1930: sterke daling waarde aandelen, problemen terugbetaling uitgeleend geld, minder
deposito’s van de spaarders
 Leidde tot opsplitsing in depositobanken en holdings (portefeuillemaatschappijen) tijdens de
bankhervormingen van 1934-1935 (dit onder president Roosevelt)
-> werd in Europa ongedaan gemaakt door de hervorming van het bankstatuut in 1993
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DUS: dankzij die bankhervorming en dus de opsplitsing van die gemengde bank, zullen de
spaargelden van de gewone mensen geen gevaar meer kunnen leiden
Geen terugkeer naar klassieke economisch liberalisme
 Men besefte dat de markt zo maar vrij laten, leidt tot onevenwichten/chaos
 Geloof dat prijsmechanisme zou zorgen voor evenwicht tussen vraag en aanbod -> drukking
van productiekosten
 Twijfels aan zelfregulerend mechanisme door onevenwichtig herstel jaren 1920 en Grote
Depressie
 DUS: men ziet in dat staatsinterventie nodig is
Ondanks vele variaties: overal toename van staatsinterventie
 Liberalisme verantwoordelijk voor economische chaos
 Meer organisatie en leiding in de economie noodzakelijk
 Meer aandacht voor belang van consumptie en nood aan koopkrachtige vraag (niet enkel
bezig houden met aanbod, want die vaag is even belangrijk)
 Via bestrijding werkloosheid door overheidsprogramma’s
 Via systeem van ‘sociale zekerheid’ ter bescherming van inkomensverlies
 Dit onder Keynes (enorm grote invloed op dit beleid: stimuleren van consumptie)

4.1 Economische groei en levensstandaard
-

Na zeer moeilijke oorlogsjaren -> economische groei: ‘Zilveren’ jaren 50 en ‘Gouden’ jaren 60
 West-Europa: BNP per hoofd: stijging met 4,5% per jaar tussen 1950 en 1970
 België
 Verdubbeling industriële productiviteit tussen 1947 en 1961 en opnieuw tussen 1961 en
1980
 Reële economische groei: stijging met 250% tussen 1953 en 1990
→ de inwoners van België zijn in de voorbijgaande 40 jaar veel rijker geworden dan in alle
vorige eeuwen samen
 Unieke groeiprestaties in wereldgeschiedenis
 Versterking positie West-Europa in wereldeconomie

-

Verandering economische betrekkingen in de wereld na 1945
 Men besefte dat internationale coördinatie nodig was om het vrije handelsverkeer in de wereld
mogelijk te maken
 Men geloofde dat de overheid een belangrijke rol moest spelen om de economische fluctuaties op
te vangen
 Men geloofde niet langer in de werking van de vrije markt
 Hierdoor: ontwikkeling verzorgingsstaat + grotere inmenging van de overheden in het economisch
leven

-

Organisatie van de economie: overheidsingrijpen in het Westen
Invloed van John Maynard Keynes
 ‘General Theory of Employment, Interest and Money’ (1936)
 Tegen klassieke liberale economie (=vrije markt)
 Vraag en aanbod komen niet altijd overeen -> opdracht van overheid is zo te beïnvloeden dat de
productiecapaciteit maximaal zou worden benut
 Probleem ligt niet bij overproductie, maar bij onderconsumptie
 Voorstander van actief overheidsbeleid
 Beïnvloeden van vraag -> investeren in periodes van malaise, bezuinigen in periodes van
bloei
 Diverse vormen van corporatisme
 Bescherming en controle op bankwezen
113

-

De aanhoudende groei wakkerde de vraag naar arbeid voortdurend aan
 Werkkrachten uit buitenland aangetrokken
 Meer vrouwen aan het werk
 Verbetering onderhandelingspositie van de vakbeweging
 Opkomst dienstensector (tertiaire sector won sterk aan belang ten koste van de industrie en
landbouw)
 Na 1973: daling aandeel secundaire sector ten voordele van de tertiaire sector
→ leidt tot de-industrialisering

-

Grafiek: Evolutie van BNP en koopkracht van gemiddelde arbeider, 19501990 (P. Scholliers)
 Duidelijke stijging van de koopkracht van de arbeider
 Verklaringen
 Stijging van lonen en salarissen
 Vertienvoudigd bruto-uurlonen tussen 1948 en
1977
 Ten opzichte van slechts verdrievoudiging van
consumptieprijzen (omdat zij veel minder snel
stijgen, dus nog een relatief lange tijd laag blijven, is er ruimte voor de mens voor
andere consumptiegoederen en ook een bredere consumptie)
 Deels gecompenseerd door inwisseling voor meer vrije tijd
 Langzame daling van loonspanningen
 Binnen arbeidersgroepen van 98% (1853) tot 87% (1890), 54% (1918), 35% (begin
jaren 1970)
 Slechts langzame toename van bevolking
 Sociale uitkeringen zorgden in de periode na WOII voor een substantiële verbetering van de
inkomens
 Voortdurende vraag naar arbeidskrachten
 Werkkrachten uit buitenland (cf. migratie)
 Meer vrouwen aan het werk (cf. demografie)
 Verbetering onderhandelingspositie vakbonden (hierdoor betere bescherming voor de
arbeiders)

Tertiaire sector won aan belang

Economische groei volgens berekening hoofdelijk inkomen
 Relatie met individuele welvaart
 Welvaart versus welzijn
 Schadelijke bijverschijnselen van economische groei (bv. milieu: daar werd toen nog geen
rekening mee gehouden, je hebt vanaf dan olie en auto’s e.d.)
 Nuttige activiteiten zonder marktprijs

-

Opmars industrie Vlaanderen (België = rood/bolletjes, Wallonië = groen/vierkantjes, Vlaanderen = blauw/sterretjes
en Brussels gewest = geel/ruitjes)

Een groot deel van de industrie zat in de 19e eeuw in het
Waalse land, de echte economische industrialisering van
Vlaanderen gaat vooral op het einde van de 19e eeuw plaats
vinden
Na WOII gaat de industriële ontwikkeling in Vlaanderen
sneller stijgen dan in Wallonië
DUS: bewustwording van Vlaanderen verandert op het einde
van de 19e eeuw
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-

Informatiekapitalisme
 Van maken en verhandelen van goederen naar informatie
 Men gaat meer en meer inzetten op alles wat te maken heeft met communicatie,
technologie, …
 Interconnectiviteit
 Digitalisering
 Door deze nieuwe sector is er dan ook een stijging van tewerkstellingen
Tabel: Beroepsstructuur België (voltijds
actieven; % per sector)
 Je ziet dat de landbouw zakt tot 2%
 De secundaire sector daalt ook in
die laatste fase, vanaf de jaren ’80
ongeveer
 Opkomst tertiaire sector
 Gaat gepaard met een toename
van de overheidsinstellingen

-

Veranderingen arbeidstijd
 Arbeidstijd per dag: vraag ‘three eights’ sinds jaren 1880
-> Sovjetunie (1917); België (1921: 8urendag en 48-urenwerkweek)
 Arbeidstijd per week: wet op zondagsrust (België 1905); vraag halve vrije zaterdag (na WOII)
-> vijfwerkdagenweek (jaren 1960)
 Betaalde verlofdagen: nauwelijks voor WOI; deels ook gerealiseerd via uitbreiding openbare
feestdagen -> einde twintigste eeuw: ongeveer 36 dagen betaalde en wettelijke vakantie
 Daling aantal jaren arbeid door
uitbreiding schooltijd en vroegtijdige
pensionering
 Zie tabel: België -> van gemiddeld
3483uren per jaar te werken in 1870
naar 1547uren in 2000, dus de
werkuren zijn enorm gedaald
Verklaringen:
 Meer verlofdagen (men pleit
voor een 8-urenwerkdag)
 Mensen studeren langer (dus
men komt later op de
arbeidsmarkt)
 Men gaat meer op reis, de
weekends: verplichte
zondagsrust (1905) in België
 Men ging vroeger op pensioen

4.2 De definitieve doorbraak van de consumptiemaatschappij
-

Consumptie
 Als ahistorisch begrip: consumptie is van alle tijden
 ‘Consumptiemaatschappij’ door
 Stijgende intensiteit van consumptie
 Stijgende lijn van consumptie
 Wegwerpcultuur: als een product stuk is, gooit men het weg en koopt men een nieuw i.p.v.
herstellen
 Wortels voor 1960; definitieve doorbraak jaren 1960
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Markt overspoeld
 Door nieuwe producten
 Door steeds meer producten
 Bestedingen gevarieerder

-

Verklaringen toename consumptie
 Economische verklaringen
 Sociale functie van consumptie
 Bevrediging van behoeften, maar ook verlangens en genot
 Cultureel fenomeen: bepalen van identiteit en persoonlijkheid (denk aan mode en muziek)

-

Bestedingen van de Belgische consument, 1970-1990






-

Voeding: men gaat meer op restaurant e.d.
Woning: stimulans door de OH (sociale
woningen worden aangeboden) + men gaat
huizen zien als een investering -> er gaat
meer van het budget naar wonen
Er gaat meer geld naar vervoers- en
communicatiemiddelen
DUS: een heel ander consumptiepatroon
dan in de 19e eeuw

Uitgaven Belgische gezinnen 1978-2008
Voeding, drank & tabak: daling van
uitgaven, dus men gaat de inkomsten
anders verdelen en er is ruimte om geld uit
te geven aan andere zaken

Besluit
-

-

Unieke groeiprestaties na WOII
Spectaculaire stijging van de levensstandaard
 Stijging van lonen, van sociale uitkeringen
 Uitbreiding van de verzorgingsstaat
 Langzame verbetering inkomensverdeling
Ontstaan van “consumptiemaatschappij”
 Voor eerst minder dan 50% van inkomen van arbeiders naar voedsel
 Meer plaats voor vrije tijd en andere bestedingen (bv. meer uitgaven aan kleding door een bepaalde
modegevoeligheid)



Sterke stijging intensiteit consumptie van in jaren 1960
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DEEL 5: Sociale ongelijkheid en sociaal beleid in historisch perspectief
Inleiding: nut van de welvaartstaat
-

Altijd stemmen opgegaan tegen belang van welvaartstaat, maar nu meer frequent (vanaf 20ste eeuw is
de kritiek groter geworden)
 Die stemmen vooral vanuit economische en financiële motieven
 Heeft ook te maken met de vergrijzing in de Westerse landen
 Critici
 Sommigen vinden dat men meer belang aan marktkrachten moet hechten
(verantwoordelijkheid moet bij de markt liggen)

-> van verzorgingsstaat naar verzekeringsstaat
Anderen menen dat de koude welvaartstaat opnieuw warmer moet worden
Herstel van de ‘zorgzame’ samenleving -> hernieuwde aandacht voor intermenselijke
zorgarrangementen (“vroeger zorgden mensen meer voor elkaar en dit zou hersteld
moeten worden”)
 Eventuele voordelen hiervan: mensen zijn eenzaam en individualistisch
geworden, dus met zo’n systeem is er meer betrokkenheid en dat lost die
eenzaamheid op
Probleem meest kwetsbare groepen -> onvoldoende inkomen
 De mensen die het meest kwetsbaar zijn, moeten natuurlijk ook bereikt worden in een
beleid
 De vraag is dan of die zorgarrangementen deze groepen gaan bereiken (=ook de vraag in
het artikel!!)
 In welke mate kunnen mensen die kwetsbaar zijn toegang krijgen tot
zorgarrangementen?
 Als je naar het verleden kijkt: Kun je een soort geromantiseerd beeld over het verleden
hebben als een zorgzame samenleving, terwijl zo veel mensen in armoede leefden?
Flexibilisering en automatisering in bedrijven: ontnemen van toekomstperspectief van een
levenslange ‘vaste’ baan
 Bedrijven verwachten nl. dat werknemers flexibel zijn en soms is dit niet mogelijk
 Robotisering en automatisering neemt ook veel taken van mensen weg
 Hierdoor zou de kwetsbaarheid van de mens kunnen toenemen
Onjuiste conclusie dat mensen op termijn steeds bestaanszekerder zijn geworden door die
sociale zekerheid
 Versmalling van bestaansbasis op lange termijn
 Sterke toename van de loonafhankelijkheid
 Sterkere afhankelijkheid van de markt
 DUS: verhoogt kwetsbaarheid voor armoede (!!)


Alles wat rood is heeft te maken met
de lectuuropdracht







-

Discussie: nut van de welvaartstaat
 Eerder verschraling van informele beschermingsmechanismen
 Druk op traditionele stedelijke weefsel
 Druk op ‘veilige’ gezinsstructuren
 Belangrijk om veerkracht van ‘informele’ sociale zorg in het verleden te relativeren
 Formele zorg vanwege kerkelijke autoriteiten en later ook seculaire autoriteiten waren
belangrijkste en meest stabiel
 Familie en verwanten als bron van hulp
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H1: Sociale ongelijkheid in een langetermijnperspectief (meer aandacht 20ste eeuw)
1.1 Denken over sociale ongelijkheid
-

Sociale ongelijkheid en stratificatie
 Denken over sociale ongelijkheid is al erg oud, maar verscherping sinds de 19de eeuw
 Diverse factoren die de sociale stratificatie bepalen in 19de eeuw
 Karl Marx: economisch criterium (rijkdom en inkomen)
-> Hij zegt dat ongelijkheid zich gaat oplossen door een revolutie



-

 Max Weber: politiek criterium (macht)
 Maar ook: prestige, cultuur, sociaal, enz.
Simon Kuznets: inkomensongelijkheid (hieronder de Kuznets-curve: inkomensverdeling en ongelijkheid)
-> deze theorie wordt het meeste gevolgd in de
20ste eeuw
 Onderzoek naar de ontwikkeling van
inkomensverdeling sinds WOII
 K. stelt vast dat er een verband is
tussen economische ontwikkeling en
sociale ongelijkheid
 In landen met een geringe economische
ontwikkeling zijn inkomsten en
vermogens relatief gelijk verdeeld
 In landen met een economische ontwikkeling: sommige mensen meer kapitaal, dus een
toenemende ongelijkheid (dit zie je op de grafiek)
 Beschrijving grafiek
 Op het moment dat een economie verandert, gaat de ongelijkheid in de 1ste fase
toenemen (bepaalde mensen hebben nl. meer toegang tot bepaalde middelen)
 Na een bepaalde tijd heerst er stabilisering en daalt de ongelijkheid terug, dus K.
veronderstelt dat het probleem van ongelijkheid zich voor een stuk zelf gaat
oplossen
 MAAR: critici zeggen dat hij het fout heeft
 K. baseert zich nl. op de ontwikkeling van de inkomensverdeling na WOII
 Hij kijkt naar beelden van crisis en ziet wat er nadien gebeurt en heeft zijn model
daarop gebaseerd
 Het model is dus (voor een stuk) niet realistisch, want het gaat hier om een
uitzonderlijke periode in de geschiedenis (nl. de periode na WOII met 2x crisis en terug bloei)

Thomas Pikkety
 Valt opnieuw ideeën van Kuznets aan: ongelijkheid lost zichzelf niet op
 Tendens is toenemende ongelijkheid, tenzij men maatregelen opneemt om die tegen te gaan
 Opmeten van ongelijkheid: niet meer Gini-coëfficiënt, maar het aandeel in inkomensverdeling
van de 1% rijksten
 In de 21ste eeuw zelfde gedachtegang als in de 19de eeuw: inkomen uit kapitaal is belangrijker
dan inkomen uit arbeid
 Link met Marx
 Je ziet in de periode voor de jaren ’70 dat mensen een sociale vooruitgang boeken door
te ‘investeren’ in arbeid, maar nu creëer je positieve sociale mobiliteit door kapitaal
(investeren in huizen e.d.)
 T.P. zegt bv. ook dat een vrouw beter kan trouwen met een rijke man (dus hij is echt
gefixeerd op dat economische aspect)
 Functionele indeling terug
 Ongelijkheid is wetmatig -> er moeten maatregelen genomen worden
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Terugkeer naar ‘patrimonial capitalism’ -> ondermijning meritocratie -> inkomen uit kapitaal vs.
inkomen uit arbeid
Kapitaal = belangrijkste factor om sociale ongelijkheid te verklaren
Benaderende maatstaf
 1% rijksten
 Zuiver inkomen: arbeid/kapitaal/grondbezit
 DUS: hoeveel % van het
totale inkomen in een
land heeft die 1%
rijksten in hun bezit
Tabel uit Pikkety’s boek:
 Inkomensongelijkheid in
1ste fase: dalend (in
verschillende landen)
 Daarna (vanaf jaren ’70’80) zie je dat die
inkomensongelijkheid
toeneemt → diepe
economische crisis

1.2 Sociale ongelijkheid in de pre-industriële periode
-

Inkomensverdeling volgens Gregory King
 Scherpe ongelijke verdeling van het inkomen
 Hoogste standen: 5% van bevolking, 28% van jaarlijkse inkomen
 Laagste standen: 62% van bevolking, 21% van jaarlijks inkomen
 Grafiek: Inkomensverdeling in G.-B. in 1688 en 1962 volgens schattingen van Gregory King

-

Heel wat historici hebben het ancien régime beschreven als onderontwikkeld omdat men niet in het
vermogen was brede lagen van de bevolking een behoorlijke levensstandaard te bezorgen

-

Armoede in pre-industrieel Europa = een ‘natuurlijk fenomeen’, een kenmerk van een ‘economie van
schaarste’

-

Een vergroting van de inkomensongelijkheid impliceerde automatisch dat de levensstandaard van de
lagere klassen erop achteruitging of omgekeerd

1.3 Sociale ongelijkheid tijdens de 20ste eeuw
-

Vele berekeningen gebaseerd op decielen of quintielen: percentage dat elke groep (van 10 of 20)
ontvangt van het nationale inkomen
Toename inkomensongelijkheid:
 Bij toename van het percentage van het top deciel (de top 10% v/d inkomensverdieners)
 Bij daling van het percentage van het laagste deciel (de laagste 10% v/d inkomensverdieners)
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˗

Inkomensverdeling top 10-20%, 1910-1990
 Eerste decennia van de 20ste
eeuw: rijkste 10% beschikte
gemiddeld 35 à 40% van het
totale inkomen
 Midden 20ste eeuw: relatieve
verlies van de rijkste groep
neemt toe (niet op de zelfde
manier bij de landen)
 1980: omkering -> in een grote
groep Europese landen
ontvangen de hogere
inkomensgroepen terug een
groter percentage van het nationale inkomen
 DUS: In de 1ste fase zie je dat het aandeel van die 10/20% rijksten daalt en vanaf 1970 gaat dit
(terug) stijgen (die stijging is in Angelsaksische landen het hoogste)

˗

Inkomensverdeling laagste 20%, 1910-1990
 Eerste decennia van de 20ste eeuw: hun
positie verslechterde
 (De middengroepen profiteerden toen van
de sociale veranderingen)
 Vanaf 1950: inkomenspositie verbeterde van
de sociaal zwakkere groep
 Sinds 1980: trend van welvaartstaat
doorbroken en er is sprake van meer
ongelijkheid in inkomen
 Het percentage dat zij in het totale inkomen hebben is heel klein, ook in de periode dat die
verzorgingsstaat wordt uitgebouwd
 DUS: dat wil zeggen dat ze een kwetsbare positie hebben en dat die herverdelende
mechanismen van de sociale zekerheid eerder in het voordeel zijn van de middengroepen (de
allerarmsten hebben er niet veel aan)

˗

Conclusie uit de twee tabellen: transities inkomensongelijkheid
1. Verschillen in inkomen daalden van 1950/1960 tot 1970 (de rijksten kregen wat minder, de
armen wat meer van het nationaal inkomen)
Verklaringen:
 Politieke factoren
 Machtsbalans verschoof onder invloed van
vakbonden (hierdoor verbeterde het
verdedigen van de rechten van de arbeiders)
 Opkomst van moderne welvaartstaat, bv. het
herverdelende effect van minimumlonen of
progressieve inkomensbelastingen
 Veranderingen in arbeidsmarkt en kwalificatie arbeid
 Rol van onderwijs (Jan Tinbergen): een groot
aanbod
 “The race between technological
development and education… was won by education”
 Tabel: percentage hoger onderwijs: 1% (1910) van de bevolking die
hoger onderwijs volgt vs. 62% (2005)
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 Die hogere scholing gaat leiden tot meer gelijkheid
Lindert & Williamson: groep van ongeschoolde en laaggeschoolde arbeid daalde
door industrialisering en de toename van de productiviteit
Verhouding loon- en zelfstandig arbeid: meer mensen gaan een vaste baan
krijgen en hebben dus uitzicht op een stabiele loopbaan, waardoor ze meer
bescherming genieten

Bespreking grafiek: België -> veranderingen in reëel
inkomen
 Het aandeel dat uit zelfstandige inkomens
komt, ligt veel lager terwijl het inkomen dat
uit arbeid komt stijgt tot 1970
 Daarna terug een deuk
2. Oorzaken van de recente stijging (fase sinds eind
jaren 1970 en 1980) van de inkomensverschillen
(terug stijgende trend in de inkomensongelijkheid)
Verklaringen:
 Kuznets-curve gericht op exceptionele periodes, met name de uitzonderlijke periodes
naoorlogse herstel (diepe crises)
 Economische factoren, met veranderingen in de arbeidsmarkt

Denk aan globalisering: meer concurrentie op de markt

Massale immigratie van goedkope arbeidskrachten die een minder sterke
onderhandelingspositie hadden

Toenemende werkloosheid sinds 1980 leidde tot belangrijke inkomensverliezen

Stijging prijzen huizen en van inkomsten van aandelen bevoorrechtten de rijkste
groepen die hun inkomensaandeel zagen toenemen

Exponentieel groeiende salarissen voor topmanagers
 Sociale factoren

Veranderingen in familie- en huwelijksmodellen (Heel veel mensen komen
alleen te staan, door bv. scheiding makkelijker kwetsbaar voor armoede)

Toename van het eenoudergezin
(kwetsbare groep voor armoede)

Koppels met hoge inkomen bleven kinderloos (of ze focussen zich gewoon meer
op carrière)
 Veranderingen in de interventionistische staat
 Men gaat het sociale zekerheidsstelsel beperken, want soms is dit te duur
 Maatregelen nemen om mensen langer te laten werken
 Pensioenen- en werkloosheidssteun, kindergeld en reductie van belastingen
voor gezinnen
 De staat droeg bij tot de inkomensaccumulatie bij de top hogere inkomens door
belastingvoordelen toe te staan of ontduiking te tolereren
 Afbouw welvaartstaat na crisis van 1970
˗

Transities inkomensongelijkheid (niet naar gekeken i/d les)
 Loonkoopkracht en verdeling van het inkomen
 Inkomensongelijkheid daalt slechts langzaam
 Herverdelend effect
 Van progressieve directe belastingen
o Gini-coëfficiënt
 1965: 0,37 na belasting (t.o.v. 0,41 ervoor)
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 1990: 0,30 na belasting (t.o.v. 0,35 ervoor)
 Van tertiaire inkomensverdeling
(inkomenstransfers en collectieve voorzieningen)
o Mattheüseffect

H2: Armoede en sociale zorg
2.1 Armoede en kwetsbaarheid: begripsbepaling en oorzaken
˗

Moeilijkheid om omvang van armoede nauwkeurig te bepalen
 Geen onwrikbare definitie van armoede
 Hedendaagse criteria toegepast op pre-industriële samenleving
 Variatie van begrip armoede afhankelijk van
 Gehanteerde normen en standaarden
 Perceptie van tijdgenoten
 Multidimensionaliteit van armoede
 DUS: geen wel-afgebakende en afzonderlijke sociale categorie
 Studie van armoede is moeilijk
 Schaamte over armoede -> discretie in bronnen
 Weinig kwantitatief materiaal -> ondersteuning
 Criteria van ondersteuning lagen niet vast (deze waren het strengste tijdens perioden van crisis
en ze werden lakser wanneer het goede periodes waren)
 Schommeling armoedecijfers op korte-termijn

˗

Daarom maken vele historici onderscheid tussen structurele en cyclische armoede
 Structurele: het armoedeniveau op lange termijn
 Cyclische: armoede ten gevolge van korte termijn-crises (ziekte bv.)
 DUS: Armen ≠ wel-afgebakende en afzonderlijke sociale categorie

˗

Interpretatie armoede
 Onderontwikkeldheid van pre-industriële periode
 Armoede als kenmerk van ‘economie van schaarste’
 Armoede als tijdloos fenomeen (iets dat structureel hoorde bij de samenleving)
 Kritiek
 Inkomensongelijkheid is geen statisch gegeven, het is nl. verbonden met conjunctuur
 Vergroting van inkomensongelijkheid impliceert niet automatisch achteruitgang
inkomen lagere klassen en omgekeerd

˗

Oorzaken van armoede
 Parallellen met crises (demografisch, ecologisch, oorlog, enz.)
 Destructieve impact er van op armen
 Ontwrichting van economie en zo zelf bron van armoede
 Belang van ziekte en overlijden/scheiding
 Beperkte mogelijkheden tot sparen; geen sociale voorzieningen
 Gevaar ook voor middengroepen uit de samenleving
 (wegvallen van 1 van de kostwinners)
 Zwakke positie van vrouwen en weduwen
 Indien financiële middelen: onafhankelijke levensstijl, grote kans op tweede huwelijk
voor weduwen
 Indien geen spaarpot: armoede (dood van de man leidde hier toe), minder aantrekkelijk
als huwelijkspartij (zeker als ze kinderen hadden)
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Seksratio van de afhankelijken (‘genieters’) van armsteun
 Sociale kwetsbaarheid van vrouwen (leidt men af uit die cijfers)
 Nuancering
 Steuntrekkers (uitkeringsgerechtigden) ≠ synoniem van volledige
armenbevolking
 Eventueel rekening houden met een positieve discriminatie van vrouwen bij
toekennen armensteun, zeker aangezien de armenkassen de neiging hadden de
steun steeds selectiever te maken
Processen van proletarisering (= het meer en meer afhankelijk worden van een loon, waardoor bestaansbasis
steeds minder gebaseerd was op zelfstandige productie) vergroten risico op armoede
 Dit omdat je afhankelijk bent van maar 1 inkomensbron
 Als je een meer pluriforme bestaansbasis kan opbouwen, verlaagt dat het risico op
armoede
Blik op armoede vanuit perspectief van de levenscyclus
 Kwetsbare momenten in levensfase voor armoede (wanneer je onder die horizontale lijn
komt op grafiek -> armoede)
 In de bloei van hun jaren: wanneer er kleine kinderen in huis zijn, waardoor de
vrouw meer tijd diende vrij te maken voor verzorging en vaak minder aan het
inkomen kon bijdragen
 Tijdens de oude dag: dan zijn ze niet meer ten volle ingeschakeld in het
productieproces
 De ‘beste’ jaren = wanneer de kinderen ongeveer
12/14 jaar waren -> bijdragen aan gezinsinkomen
(dit geldt voor de periode voor de schoolplicht)
 Cf. figuur R. Schwartz: Theoretisch verband
tussen levenscyclus en kwetsbaarheid voor
armoede

2.2 Sociaal beleid als uitdrukking van ongelijke machtsverhoudingen
˗

De manier waarop armen worden verzorgd in een samenleving hangt af van de verhoudingen tussen de
overheid en de burgers
→ Sociaal beleid is afhankelijk van wat dominante groepen definiëren als een sociaal probleem

˗

Belang van omvang van inkomenstransfers
 Vrijwillige inkomenstransfers
 Giften, bruidsschatten, enzovoort

˗

Verschillende groepen bij betrokken
 Elite: controle-strategie (armenzorg was voor hen een manier om ze te controleren)
 Armen: overlevingsstrategie (door armenzorg te aanvaarden, konden ze overleven)
 ‘Bargaining’ tussen beide groepen
 “Bij armen staat het centraal hoe te overleven; bij de gegoeden hoe om te gaan met de armen”

˗

Interesse van elite
 Belang voor arbeidsmarkt: ‘labor reserve theory’ (= de machtigste groepen in de samenleving
verlenen steun aan de armen indien hun aanwezigheid van belang was voor de lokale
arbeidsmarkt, ze behouden hen als een soort ‘reserve’)
 Sociale orde behouden (door het geven van steun werd de sociale indeling i/d samenleving niet
betwist)
 Openbare orde behouden: “classes laboureuses, classes dangereuses” (elite had nl. angst voor
oproer en opstandigheid v/d armen)
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˗

Medische argumenten
 Statistisch onderzoek: armen, dichtbevolkte wijken meest kwetsbaar voor epidemieën
 Noodzakelijk om risico van infectie te beperken door armen te ondersteunen (zo houdt
je verspreiding van die ziekte tegen)
Morele argumenten
 Lang werd armoede gezien als een moreel probleem dat het gevolg was van een gebrek
aan discipline, opvoeding en scholing
 Armenzorg kon gemotiveerd worden vanuit morele principes, bv. goed gedrag werd
beloond en afwijkend gedrag werd bestraft of gecorrigeerd

Interesse van armen
 Als overlevingsstrategie
 Andere vormen van overlevingsstrategie
 Inschakeling arbeid vrouwen en kinderen ‘income pooling’
 Combinatie van diverse jobs ‘economy of makeshifts’
 Onderlinge steun (zie verder)
 Misdaad als middel -> zekere tolerantie (mensen die bv. voedsel stalen werd in sommige
gebieden getolereerd in andere gebieden werd men voor het minste al in de gevangenis gegooid
Soms hing het ook af in welke periode men misdaad tolereerde)




˗

Verpanden, kopen op krediet (=achteraf betalen)
Via organisaties (gilden en ambachten)
Sociaal beleid als uitdrukking van ongelijke machtsverhoudingen

Nadelen ontvangst steun
 Vorm van sociale controle aanvaarden
 Geen gebruik meer maken van “illegale” overlevingsstrategieën
 Verlies van autonomie en zelfbeschikking -> armenbrieven (=brieven die armen zelf schreven om
ondersteuning te krijgen, en die gericht waren aan de instellingen van armenzorg, maar vaak ook aan de
burgemeester, provinciegouverneur of zelfde de koning)

H3: Informele zorgarrangementen in historisch perspectief
˗

Informele zorg (= niet via instituties)
 Terugkeer naar ‘zorgzame samenleving’ zoals in het verleden
 Belang van informele zorgarrangementen -> niet overschatten
 Principe van wederkerigheid of reciprociteit
 Veerbaarheid verlaagt in perioden van economische crisis

˗ ARTIKEL LIS & SOLY (NOTITIES UIT LES)


Belangrijk onderscheid: formele en informele zorg
 Informele zorg = via familieleden en verwanten, ook (ge)buren
 Formele zorg = via instituties, bv. de LOKALE overheid en de kerk



Centrale onderzoeksvragen
 Zorgde men vroeger echt beter voor elkaar?
Nee, mensen waren helemaal niet zó zorgzaam voor elkaar
 Wie moet je bereiken als je een goed zorgsysteem wil uitbouwen?
De meest kwetsbare groep natuurlijk, maar die groepen werden meestal niet bereikt
 De auteurs vetrekken vanuit het principe: Hoe kan je kwetsbare groepen benaderen?



Tijds- en ruimteafbakening
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Uitgangspunten artikel
 (In)formal care: contextualisering -> forms, to whom, under what circumstances and
why
 Artikel is gebaseerd op de structuur: eerst familie, daarna buren en dan pas formele zorg



Centrale stellingen
 De auteurs verkiezen de formele zorg, omdat dit het voorbeeld geeft aan families
-> Zo gaan zij ook zorg verlenen aan hun verwanten die het nodig hebben



Schilderij van Pieter Pietersz: Arme ouders, rijke kinderen
 Je ziet een gezin van 3 generaties: (groot)ouders, gezin met hun kinderen
 Het oude echtpaar (grootouders) huilt, terwijl de ouders met hun kinderen er heel
gelukkig uitzien
 Morele boodschap: je moet je ouders eren en je moet ze helpen wanneer ze het nodig
hebben (dat is op het schilderij niet het geval)
+ Je moet ook niet alles uitgeven aan je kinderen, maar ook sparen voor je oude dag,
zodat je zelf niet in de problemen komt



Rol van familie en verwanten
 Mogelijke obstakels bij het krijgen van hulp van familieleden
 Als je het als gezin zelf moeilijk hebt, is het vervelend om een extra mond te
voeden
 Je kan een bloedband hebben met iemand, maar geen emotionele band en
daardoor minder bereid zijn om die persoon te helpen
 Als de (groot)ouders zelf geen inkomen hebben of niks in ruil kunnen bieden,
wordt het vaak moeilijker om ze op te nemen in het gezin
 Mensen die niks hebben, kunnen weinig delen met elkaar
= principe van wederkerigheid
 DUS: ze moeten in staat zijn én bereid zijn hulp te bieden
 Soms zie je dat formele zorgarrangementen geld geven aan gezinnen om hún verwanten
in nood te helpen -> zo stimuleert de formele zorg de informele zorg
 De moeders maken meer kans om opgenomen te worden dan de vaders, want zij
kunnen koken, voor de kinderen zorgen, etc.
 Belang van omgevingsfactoren: hoe verder men van elkaar woont, hoe beperkter de
zorg
 Elementen van reciprociteit = heel belangrijk



Solidariteit in de buurt
 Gebuurten
 Scheidingslijn tussen insiders en outsiders
 Insiders = zij die een bijdrage kunnen leveren (vorm van wederkerigheid)
 Outsiders = zij die geen bijdrage kunnen leveren
 Mensen die een bijdrage kunnen leveren, zullen zorg kunnen krijgen, maar
meestal zijn het zij die het echt nodig hebben die geen bijdrage kunnen leveren
 Nieuwkomers in buurten
 Modaliteiten: men stelt de geboortestad verantwoordelijk voor zorgverlening
(voor mensen die niet tot de gemeenschap behoren is het moeilijk om
aanspraak te krijgen op die zorg)
 Regulering arbeidsmarkt: in bepaalde steden is er meer flexibiliteit ten aanzien
van het verstrekken van zorg
 Rol van religieuze instellingen -> sociale scheidingslijn
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Vormen van co-residentie
 Iemand komt mee wonen in uw huis om bv. de (huur)kosten te beperken
 = Pseudo-verwantschap: er gaan allerlei relaties ontwikkeld worden:
vriendschappen e.d. + er worden taken gegeven (taken die in een gezin bv. niet
of anders aanwezig zijn)
 Iedereen draagt zijn steentje bij in het huishouden
Reciprociteit en sociale controle
 Heel belangrijk!
 Hoe kan je het vertrouwen winnen om van iemand zorg te krijgen?
VERTROUWEN (je moet alles weten van elkaar, dus openheid is belangrijk)
 Denk aan mensen die slachtoffer zijn van roddels -> zij zouden minder de kans
maken om ergens te mogen inwonen of iets dergelijks omwille van zijn/haar
reputatie
Solidariteit beter in rurale omgeving?
Neen, want in de stad deed men beter hun best om armen te ‘verzorgen’ zodat men hun
ziektes niet overkreeg etc.
Belang van cultiveren van groepswaarden (= belangrijk om groepswaarden te
ontwikkelen/op te bouwen)
Patroon-cliënt relaties
 Onafhankelijkheidsrelatie creëren met anderen, bv. ze moeten helpen met het
binnenhalen van de oogst of iets dergelijks

Poor relief
 Old Poor Law (Engeland tot 1834) -> ‘Welfare state in miniature’? (=vraag in artikel)
 = Staat gaat de verantwoordelijkheid nemen om voor de armen te zorgen
 Engeland is hier koploper van
 MAAR: volgens de auteurs is het systeem niet omvattend genoeg om te zeggen
dat er een soort welvaartstaat in miniatuur aanwezig is
 Het is wel een vooruitstrevend systeem, maar niet alle armen worden bereikt
 ‘Work-welfare-nexus?’ -> ‘deserving’ en ‘undeserving’ poor
 Deserving = zij die waardig zijn en dus een bijdrage kunnen leveren, zij zijn
welkom
 Undeserving = zij die ronddolen, steeds op zoek naar werkgelegenheid etc., zij
waren vaak niet welkom (bedelaars en vagebonden)
 Dit wijst op een lokale xenofobie: binnen dorpen wijst men en kijkt men neer
naar zij die van andere dorpen komen
 Basisprincipe: mensen die fysiek in staat zijn om te werken, moeten werken
Als ze dat niet doen, kunnen ze geen wettelijke aanspraak maken op armenzorg
 Humanist Juan Luis Vives
 Hij zegt dat IEDEREEN arbeid moet verrichten
 Ook zij met bv. 1 arm of zij die blind zijn
 Geen hen dan jobs die ze ondanks hun handicap toch kunnen uitvoeren
 Volgens hem is dit de enige remedie tegen tekortkomingen en kwetsbaarheid
 Belang van werk
 Tuchthuizen, bedelaarsgestichten: de armen nuttig maken voor de arbeidsmarkt
en hen aanzetten tot en vlijtig leven
 Als je dan als deserving werd beschouwd: Hoe de kosten beperken voor
armenzorg en aanzetten tot werken? Men gaat minder geld geven (bedrag
beperken, zorgen dat het minder is dan de laagste lonen, zodat ze gaan werken)
+ duur van zorg beperken: hulp verlenen over korte periodes (zodat ze weten
dat ze uiteindelijk wel een job moeten gaan hebben)
126



Hoe overleefden de armen dan?
 Belang van complexe bestaansbasis
 Economy of makeshifts
 Economies of survival
 Adaptive family economy
 = zijn vb’en van pluriforme bestaansbasis: mensen probeerden langs alle kanten
inkomen te sprokkelen
 = link met overlevingsstrategieën armen (hierboven ergens)
 Armenbrieven: stem van de armen
 In dit soort brieven wijzen armen vooral op autonomie: ze willen hun
waardigheid behouden
 Of ze melden dat ze recht hebben op zorgverlening omdat ze heel hun leven wel
hebben bijgedragen aan de economie, maar gewoon nu arm zijn omwille van
ouderdom of ziekte
 Of ze vragen naar bv. gereedschap omdat ze wél willen werken, maar geen
middelen hebben
 Armen percipieerden zichzelf net als een homogene groep

(Onderstaande informatie komt op het zelfde neer als hierboven, alleen komt onderstaande info ook uit het boek)

3.1 Familie en verwanten
˗

Rol van familie en verwanten (artikel Lis en Soly)
 Beroep doen op familieleden = een van de steunpilaren van de informele sociale zorg
 Mogelijke obstakels
 Als familieleden weigerden elkaar te helpen
 De relaties tussen gezinsleden werden sterk bepaald door de specifieke demografische
omstandigheden: hoge mortaliteit en een hoge geografische mobiliteit
 Omgevingsfactoren, bv. als kinderen de zorg van hun ouders moeten combineren met
de zorg voor hun eigen gezin, met jonge kinderen
 Rol van autoriteiten
 Overheid verplichtte kinderen om zorg te dragen voor kun ouders
 Nood aan reciprociteit (=een dienst verlenen in ruil voor dienst van de ander): hoe dingen realiseren? Sociale
verschillen?
 De bereidheid om voor uw ouders te zorgen hing samen met de mate waarin
reciprociteit tot stand kon komen in de relatie
 Bv. oudere vrouwen mochten inwonen bij hun kinderen als ze zorg droegen voor de
jonge kinderen in het huishouden
 Die bereidwilligheid kon ook samenhangen met financiële regelingen, bv. een erfenis of
het gebruiksrecht van grond
 Wanneer ouderen geen eigen inkomen hadden of niet in staat waren om voor zich zelf
te zorgen -> kleine kans op dat ze in huis werden opgenomen
 Andere functies van gezin
 DUS: ondersteuning van familie en verwanten kon een belangrijke bron van informele hulp zijn
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3.2 Solidariteitsmechanismen in de buurt
˗

Solidariteit in de buurt (artikel Lis en Soly)
 Hulp van buren (van groot belang voor de laagste trappen v/d sociale ladder)
 Voorwaarden verbonden aan de mate waarop men beroep kon doen op die hulp
 Relaties van reciprociteit van groot belang (zeker in crisisperiodes: mensen die niet
participeerden aan het lokale gemeenschapsleven vielen wel eens uit de boot)
 Sociale controle (bepaalde personen konden meer rekenen op hulp dan anderen)
 Scheidingslijnen tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’
→ Vaak ten gevolge: diegenen die het meeste behoefte hadden aan ondersteuning konden er
het minst gebruik van maken
 Nieuwkomers in buurten -> modaliteiten; arbeidsmarkt
 Rol van religieuze instellingen: sociale scheidingslijnen
 Vormen van co-residentie
 Dit bij de allerarmsten – immigranten zowel als autochtonen
 Zij gingen dan samenwonen en creëerden vormen van pseudoverwantschapsnetwerken

˗

Toenemende mobiliteit maakte de toegang tot armenzorg restrictiever (=beperkend)
 Kwam tot uiting in de duur, modaliteiten en omstandigheden waaronder men in aanmerking
kwam voor formele ondersteuning
 19de eeuw: migranten werden teruggestuurd om de zorgkosten te beperken
 Immigranten zonder familiale netwerken in hun leefomgeving: aanwezigheid van mensen met
een zelfde geografische, etnische of religieuze herkomst speelde een belangrijke rol voor hen
 Zo ontstonden in steden parallelle circuits van liefdadigheidsorganisaties die steunden op
vrijwillige giften en die vaak beheerd werden door gerespecteerde burgers, maar georganiseerd
werden per geloofsgemeenschap of etnische groep
-> op basis daarvan toegang tot dergelijke vormen van ondersteuning

3.3 Allerhande vormen van overlevingsstrategieën
˗

Hoe overleefden de armen dan?
 Het antwoord kan niet gevonden worden in het steunen op informele steun van verwanten of
buren -> die konden meestal onvoldoende inkomen genereren of slechts tijdelijk in de lening van
nood voorzien
 Beste is om na te gaan welke vormen van arbeid werden verricht en hoe die arbeid werd
aangevuld met andere vormen van inkomen
 Income pooling: verschillende gezinsleden, afhankelijk van de nood, droegen bij tot het
gezinsinkomen of zochten naar manieren om inkomen te vergaren
 Belang van complexte bestaansbasis:
▪ ‘Economy of makeshifts’
▪ ‘Economies of survival’ = Levensonderhoud samengesteld uit verschillende bronnen van inkomsten
▪ ‘Adaptive family economy’
 Armenbrieven: stem van de armen
 Armen percipieerden zichzelf niet als een homogene groep

128

H4: Formele zorgverlening in historisch perspectief

Bij ons vandaag de dag is het anders: het
migratiebeleid is veel verstrengd, maar toegang
tot zorg is opener geworden (deel door
humanitair besef)

4.1 De lokale organisatie van de armenzorg
˗

Pre-industriële periode: vooral kerkelijke en stedelijke instituties verantwoordelijk voor armenzorg
 Zorg voor ‘eigen armen’ (dus LOKALE verenigingen)
 Een van de traditionele taken van de dorpsgemeenschap was nl. hulpverlening aan
dorpsgenoten in nood → lokale gemeenschap richtte openbare armenzorg in
 Diverse lokale en kerkelijke instellingen
 Armen kregen gebruiksrechten op gemene gronden + het recht om achtergebleven vruchten of
brandhoud te verzamelen + armentafels voorzagen in bijstand in geld of natura
 Deze geïnstitutionaliseerde solidariteit berustte op het principe van wederkerigheid: gelijk wie
kon immers ooit in de problemen komen

˗

Toch was die zorg niet zo genereus (‘eigen’ armen vs. ‘vreemde’ armen)
 Armen lijken vooral gesteund te zijn geweest door instellingen waarmee zij een speciale band
hadden, bv. de gilden en ambachten voorzagen sociale hulp voor hun leden
 Als armen niet voldoende hulp kregen vanuit specifieke hulporganisaties of eigen vormen van
liefdadigheid -> beroep doen op stedelijke instellingen
 Vormen van permanente ondersteuning waren schaar, en vaak moest men overleven door
combinatie van formele en informele hulp
 Als armen konden overleven, dan speelde de omvang van de inkomenstransfers een bijzonder
grote rol
 Vrijwillige inkomenstransfers, bv. giften uit liefdadigheid
 Bv. private personen die testamentair legaten vast legden voor instellingen van
armenzorg
 Bv. tafels van de Heilige Geest die hun inkomen hoofdzakelijk uit bezittingen die ze via
legaten verworven hadden, puurden (+ uitdelen van brood, schoeisel, etc.)
 Liefdadigheid bevorderde doorgaans een betere verdeling van de inkomens
 Maar de omvang van die vrijwillige inkomenstransfers was te klein om een
fundamentele verbetering te kunnen bewerkstellen

˗

Vanaf late Middeleeuwen: begin ontwikkeling ‘bewuste’ armenpolitiek door centrale overheid
 Motivatie (waarom ze dit ontwikkelde)
 Uit economische berekening
 Uit zorg voor openbare veiligheid
 Maatregelen
 Verbod op bedelarij en landloperij
 Propaganda van arbeidsplicht
 Onderscheid tussen valide en niet-valide behoeftigen -> enkel de niet-validen hadden
officieel het recht om onderstand te vragen
 Lokalisme van de armenzorg = steun kon uitsluitend verleend worden aan autochtonen
→ Want: ‘behoeftigen bezitten een sociaal recht op bijstand vanwege hun
dorpsgenoten’
→ Armen buiten de dorpsgemeenschap -> wantrouwig bekeken + vlug van
criminele activiteiten beschuldigd
→ Vele armen trokken van platteland naar stad, omdat geruchten de ronde deden
dat grote steden over meer middelen voor armenzorg beschikten
→ Talrijke steden verordenden vanaf de 15de eeuw repressieve maatregelen tegen
alle niet-in-de-eigen-stad-geboren armen
→ Hierdoor beperking van recht op vrije vestiging en toegang tot armenzorg
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→ Behoeftigen zagen arme immigranten als concurrenten; gegoeden vreesden
steeds meer geld te moeten besteden aan armenzorg
˗

Vanaf 16de eeuw: traditionele armenzorg (armentafels en particuliere liefdadigheid) volstond niet meer
door de ingrijpende economische veranderingen
 Lokale overheden: zij bleven van oordeel dat zij hun armen dienden te steunen vanuit hun
traditioneel lokaal verantwoordelijkheidsbesef
 Verzet hiertegen van grote werknemers en de centrale staat
 Grote werknemers: de armenzorg verstoorde volgens hen de arbeidsmarkt, omdat het
mensen de gelegenheid bood te ontsnappen aan de greep van de arbeidsdwang
 De centrale overheid: zij meende dat de armenzorg de strijd tegen bedelarij
dwarsboomde

4.2 Een groeiende inmenging vanwege de centrale overheden
˗

Sociale politiek van centrale overheden (tijdens de nieuwe tijd wordt die verder ontwikkeld)
 Arbeidsdwang
 Armen werden gezien als een politioneel, veiligheids- en orde verstorend probleem
 Strijd tegen bedelarij -> sterkere druk op lokale besturen die niet repressief genoeg optraden
tegen bedelarij
 Oprichting van tuchthuizen
 Opgericht door stedelijke overheid
 Geëxploiteerd door privépersonen
 Dwangarbeid voor lokale ondernemers
 Opgesloten paupers werden gezien als individuen die heropgevoed moesten worden,
maar ondertussen ook als goedkope arbeidskrachten werden ingeschakeld
 Loonsubsidiëring bij lage lonen
 Hulp selectief en beperkt in periode
 Criminalisering van mensen die geen duidelijke residentie (dus vaak mobiel waren) hadden
 Gevolg: die individuen die het meeste nood hadden aan ondersteuning kregen geen zorg
 Zij konden nl. geen relaties van wederkerigheid uitbouwen, omdat zij daarvoor een vaste
woonplaats misten
 Zij konden dus ook niet steunen op hulp van verwanten of buren
 Zij werden ook vanuit het onderscheid tussen waardige en onwaardige armen uit de
officiële armenzorg geweerd
 Dergelijke bijzonder kwetsbare mensen lieten zich zelfs vrijwillig opnemen in
bedelaarsgestichten of tuchthuizen als vorm van overlevingsstrategie (zeker tijdens 19de
eeuw)

4.3 Meer aandacht voor de sociale kwestie en de uitbouw van het stelsel van sociale verzekeringen
˗

Eind 19de eeuw: groeiend besef dat sociale problemen gevolg waren van maatschappelijke structuren
 Overtuiging groeide dat staat meer moest tussenkomen
-> ‘Verstatelijking van zorgarrangementen’
 Liberale ideologie ruimde plaats voor principes van verdelende rechtvaardigheid en solidariteit

˗

Via vormen van sabotage en van staking kwamen ook steeds meer arbeiders in verzet en organiseerden
zich eerst in mutualiteiten, nadien ook in vakbonden en vakverenigingen
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˗

Nieuwe vromen van mutualisme in de loop van de 19de eeuw: bedoeld om zelfredzaamheid van de
arbeiders te verhogen
 Op die manier -> publieke zorg voor armen beperkt, maar konden belangrijke burgerlijke
waarden en deugden worden bijgebracht (zoals spaarzaamheid en discipline)
 De meeste van dergelijke mutualiteiten -> evolueerden gaandeweg in de richting van autonome
verzekeringsorganisaties
 Maar beperkt aantal leden wegens onbetaalbaar voor velen (leden waren vooral
hooggeschoolden of beter betaalde werkkrachten in ambachtelijke ateliers)
 Omwille van het kleinschalige en fragmentarische (=niet samenhangend) karakter -> onvoldoende
draagkracht om met risico’s om te gaan
 DUS: een echte doorbraak in de sociale voorzieningen kwam pas toen ook de staat rechtstreeks
of onrechtstreeks een centrale rol ging spelen

˗

Laatste decennia van 19de eeuw: meer staatsregulering, centralisering en bureaucratisering + de basis
werd gelegd voor de latere sociale zekerheid
 De liberale ideologie die in de 19de eeuw haar hoogtepunt had gekend, ruimde stilaan plaats
voor de principes van verdelende rechtvaardigheid en van solidariteit
 Sociale voorzieningen waren uiteraard GEEN innovatie van de naoorlogse periode
 Nieuwe sociale initiatieven
‘Help u Zelve’: je bent zelf verantwoordelijk, je
moet jezelf behelpen: wees spaarzaam en
vlijtig
Bv. Bakkerij Vooruit: voorziet goedkoop
voedsel + medische zorg

˗

Sociale verzekeringen
 Voor het eerst ingevoerd bij wet in Duitsland
 Ze zagen het als een manier om het bewind te legitimeren en de bevolking in een natie te
integreren

˗

Men besefte stilaan dat die vormen van spaarzaamheid, mutualisme en ondersteuning onvoldoende zijn
DUS: voeren van een sociale politiek op niveau van de staat
(ontstond deels vanuit een humanitair besef, nl. een beschaafde natie moet ook zorgen voor de armen
en de zwakkeren in de samenleving)
 Vanaf 1890: congressen in Europa over de sociale politiek, waarbij staten elkaars initiatieven
leerden kennen en kopieerden
 1901: nagenoeg alle Westerse landen kenden al een of andere vorm van ongeval, ziekte of
pensioenregeling
 Ten gevolge van de demografische groei leefden mensen ook langer, dus de kans dat ze op hun
oude dag armoede kende, was heel groot → al voor 1914 pensioenregelingen ingevoerd
 Pensioenspolitiek = voorbode op arbeidspolitiek
 Door oudere werknemers te pensioneren, kon men nl. meer banen vrijmaken voor
jongere mensen
 1906-1911 te Engeland: de liberalen voerde een stelsel in van sociale verzekeringen
 Verzekering van beroepsongevallen
 Verzekering tegen inkomensverlies door ziekte of ouderdom
 Verzekering tegen werkloosheid (was de duurste en moeilijkste -> pas vanaf 1910
voerden de meeste landen een werkloosheidsvoorziening in)
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˗

Verschillende stelsels
 Continentaal stelsel (1881): sociale verzekering per beroepscategorie, via proportionele
bijdragen op loon -> Duitsland, Frankrijk, België, enz.
 Angelsaksische stelsel (1942): nationaal (betaling via de staatskas), via een vaste bijdrage
en belastingen
 ! Niet zomaar opgericht in deze periode -> de stelsels groeiden vanuit reeds bestaande
initiatieven en organisaties (dus men gaat steeds meer de staat verantwoordelijkheid
geven, waardoor die stelsel veranderen)
 1883: Bismarck: ziekteverzekering op niveau van het rijk geïnstalleerd
 Premies opgehoest door werkgevers en werknemers, maar de regeling er van
door staat (dus de staat superviseert die premies)
 Sterke binding van burgers aan staat
 Bedoeling van Bismarck: (1) antwoord bieden op sociale problemen van die tijd
en (2) hij wou een sterkere binding aan de staat teweeg brengen (dan voelde
men zich sterker burger en was men meer verbonden met de staat)

Sociale verzekeringen verschillen met vroegere armenzorg
 Niet enkel hulp, maar voorzorg (u beschermen tegen de risico’s die zouden kunnen komen)
 Niet enkel voor armen, maar voor bredere samenleving
 Gebaseerd op staatswetgeving
 Bijdragen van werknemer, werkgever, staat of combinaties
 Gedifferentieerde functie en breder draagvlak
 Gecentreerd op kostwinner, minder op vrouwen en kinderen (vooral gericht op de
hoofdverdiener van het gezin)
 Duidelijke timing in invoeren van bepaalde sociale verzekeringen
Zie tabel: introductie van de sociale zekerheid






Kolommen: vrijwillig (Vol.) vs. verplicht (Comp.)
Tijden waarin je je vrijwillig mocht inschrijven voor die verzekeringen
Tijden waarin je je moest inschrijven voor die sociale verzekeringen
!Opvallend qua timing: ongevallenverzekeringen en gezondheidsverzekeringen worden
eerder ingevoerd dan bv. werkloosheid, omdat dit het meest contrasteert met het
liberale systeem, want een ongeval of iets met uw gezondheid óverkomt u (dit heb je
niet in de hand, draag je geen verantwoordelijkheid in), terwijl in de liberale ideologie is
werkloosheid je eigen schuld, je bent nl. verantwoordelijk voor jezelf)
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Het moment waarop de sociale verzekeringen werden ingevoerd hing af van verschillende factoren
 Kennis over demografische ontwikkelingen en armoede
 Inzicht in de manier waarom economische crisis werkten (werking kapitalistisch systeem)
 Oorlogsvoorbereidingen: hoe meer men op de medewerking van de bevolking een beroep moest
doen, hoe mondiger de burger werd en hoe meer sociale maatregelen door de burger konden
worden geëist
 Uitbreiding van het kiesrecht heeft belangrijke rol gespeeld: de stem van de arbeider werd
immers stillaan belangrijker + het werd ook voor politici belangrijker om dat deel van de
bevolking naar zich toe te halen (politieke motieven)
 Rol van de staat

˗

Situatie in België (veel meer aandacht voor de sociale kwestie)
 Na Waalse oproer van 1886: klachten van arbeiders werden publiek erkend -> oprichting van
‘Commission d’Enquête du Travail’ (onderzoek van de situatie van de arbeiders: zo zien ze wat er
exact moet gebeuren)





Eerste wetgevende maatregelen
 Afschaffing trucksysteem
 Oprichting nijverheids- en arbeidersraden per industrietak
 Sociale woningbouw
 Reglementering vrouwen- en kinderarbeid
 Hervorming werkrechtersraden (meer inspraak van de werknemers)
Principe van ‘gesubsidieerde vrijheid’
 = De staat moest zich beperken tot het subsidiëren van de initiatieven die genomen
waren door de sociale organisaties

˗

Belangrijkste wetten
 1889: wet op kinderarbeid
 Verboden onder 12 jaar
 Invoering van leerplicht in 1914 voor kinderen van 6 tot 14 jaar
 Huisvestigingswet van 1889: ontstaan huisvestigingsmaatschappijen in steden zoals ‘Eigen Heerd
is Goud weerd’
 1894: herziening wet op de mutualiteiten van 1851
 1900: wet op ouderdomspensioen
 1905: verplichte zondagsrust
 DUS: lange werkdagen bleven, maar meer aandacht voor sociale problemen

˗

Werkloosheidskassen
 Behoorden tot de dienstverlening van vakbonden
 In Gent werden lokaal werklozenkassen georganiseerd door vakbonden die gesubsidieerd werden door de
stad
 Louis Varlez (inspirator) zag in dat werkloosheid inherent was aan het kapitalistische systeem en dus niets
te maken had met de luiheid van de arbeiders zoals vroeger werd aangenomen
 Daarom bedacht hij het mechanisme dat de arbeider zich moest aansluiten bij de werkloosheidskas, er
bijdragen moest betalen en vervolgend de stad het initiatief ondersteunde, als die voorwaarden waren
voorzien

˗

Resultaten
 Bleven overal fragmentair en beperkt
 Best uitgebouwd was ziekteverzekering
 Financiering was precair (er was tussenkomst van staat, maar nog niet perfect geregeld)
 Betrekking op slechts beperkte categorieën van arbeiders
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˗

Pas echte sociale zekerheid na WOII (Hoe zou dit komen? Mensen kunnen na een oorlog eisen
stellen: “Wij hebben net zo veel verlies geleden, nu willen wij dat de staat ook iets voor ons
doet!” + Sociale onrust vermijden: er is net oorlog geweest, dus mensen hebben zwaar geleden +
mensen hebben stem/kiesrecht dus ze kunnen politieke druk uitoefenen om maatregelen te
laten nemen)

Invoeren sociale politiek afhankelijk van:
 Demografische transitie (mensen leven langer, worden ouders, dus men begint daardoor de
noodzaak aan een sociale politiek meer in te zien)
 Inzicht werking kapitalistisch systeem (met de crisissen merk je dat de markt niet alles vanzelf
oplost, de overheid moet ingrijpen, dus men ziet in dat er een nood is aan een sociale politiek)
 Oorlog en kiesrecht -> eisen vanwege bevolkingsgroepen
 Politieke motieven (men wil rust creëren)
 Rol van de staat

4.4 De uitbouw van de welvaartstaat: geïnstitutionaliseerde solidariteit
˗

De uitbouw van de verzorgingsstaat na WOII
 Tot ongeveer 1970: sprake van een stevige uitbouw
 Na de crisis van midden jaren 1970 kwamen stemmen op tegen de welvaartstaat en was er in de
meeste West-Europese landen sprake van een tragere groei in de uitbouw er van

˗

Uitbreiding van verzorgingsstaat
 Enorme kwantitatieve groei van sociale bescherming na WOIII
 Geïnstitutionaliseerde solidariteit
 Brede consensus over de rol van de overheid bij zorg voor het welzijn van de burgers ->
zwaartepunt van lokaal naar centraal niveau (grote taak, angst versnippering, budgettering)
DUS: de staat die nu een belangrijke taak naar zich toe trekt
 Sterke nadruk op verplichtend karakter van de sociale verzekering -> wettelijke tussenkomst en
via officieel vastgelegde spelregels
 Officieel ingevoerd in België in 1944-1945

˗

De welvaartstaat ontwikkelde zich niet overal op dezelfde manier -> Esping-Andersen onderscheidde 3
systemen
1. De liberale verzorgingsstaten
 VS en Australië
 Arbeid = koopwaar
2. De sociaaldemocratische verzorgingsstaten
 Uitgebreid stelsel van relatief hoge vormen van sociale bescherming
 Zweden
3. De conservatief-corporatistische verzorgingsstaten
 Uitkeringen gelden er als sociaal recht
 De hoogte er van wordt bepaald door onderhandelingen tussen werkgevers en
werknemers, waardoor ze minder egalitair zijn
 Duitslands, Oostenrijk en België

˗

BELGIË: SOCIAAL PACT (1944)
 Basis voor oprichting op 16 januari 1945 van Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid
 Werd beschouwd als een basismanifest van de Belgische welvaartstaat
 Inspiratiebron
 Zorg voor sociale vrede na oorlog
 Herstel van arbeidsduur en koopkracht van einde van de jaren 1930
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Uitvoering verplicht sociaalzekerheidssysteem
Verbetering van sociaal overleg via hervatting werking paritaire comités (voor de oorlog
had je nl. die paritaire comités en dan werd er onderhandeld over bv. lonen, dus dit wordt
hervat)













Economisch herstel werd door linkerzijde gekoppeld aan algemeen sociaal
verzekeringsstelsel
Uitgangspunt Sociaal pact: iedereen recht op arbeid en erkenning van de staat dat elke
loontrekkende recht had op een gegarandeerd minimuminkomen
Belangrijkste innovatie: elke werknemer in de privésector was onderworpen aan de sociale
zekerheid
Elke verzekerde werknemer recht op vervangingsinkomen bij ziekte, werkloosheid, invaliditeit en
ouderdom; en recht op kinderbijslag
Het pact is een mix overheid en privé
 Levendig middenveld en dynamische privéinitiatieven die al op allerlei mogelijke vlakken
bestonden, dus het sociaal pact bouwt voort op reeds bestaande mechanismen, waar
de OH subsidies aan geeft (vorm van gesubsidieerde ondersteuning)
 Formalisering organisaties -> bezettingsstrategie (waarbij ze bepaalde vormen van
sociale verzekeringen gaan proberen te beïnvloeden)
 Afhankelijk van de soort van beschermingsactiviteit en de uiteenlopende
ontstaansgeschiedenis speelden bepaalde organisaties een bepaalde rol
 Ziekte, invaliditeit, werkloosheid = rol van arbeidsorganisaties
 Kinderbijslag = initiaties van werkgevers
 Pensioensysteem = initiatief bij overheid
Financiering via principe van verzekeringsmethode
 Bijdragen van werkgevers en werknemers + de staat vulde die bijdragen aan met
subsidies
 Op productieve activiteit -> bijdragen afgehouden van loon en door werkgever, samen
met patronale bijdragen, overgemaakt aan de dienst
 Bedrijfspercentages per sector + de hoogte van de uitkeringen lagen vast
Algemene en wettelijke verplichting van onderhandelingen op paritaire basis over lonen en
arbeidsomstandigheden
DUS: werkgevers en werknemers moesten samenwerken om economische vooruitgang te
realiseren

˗

Betekenis van het sociaal pact
 Grote mate van continuïteit -> nieuw: verplichtend karakter, één regeling
 Geen unanimiteit : politieke act van de staat, en meer bepaald van Achiel van Acker (hij is de
man die de politiek er door heeft gekregen)
 Wolfgang Streeck (2008): fase van het ‘democratisch kapitalisme’ -> limieten in jaren 1970
 Afstand van klassieke liberalisme: samengaan van economische groei en sociale vooruitgang (dat
moet samen kunnen gaan)
 Sociale zekerheid = staatszaak -> niet meer overgelaten aan de markt

˗

Belangrijk om te merken dat er bij de sociale wetten in Europa geen onderscheid gemaakt werd tussen
staatsburgers en vreemdelingen
 MAAR in 20ste eeuw: verscherping migratie, dus WEL een duidelijke afbakening tussen staatsburgers en
nieuwkomers
 Toegang tot sociale zorg was toen open voor iedereen die op de arbeidsmarkt acties was en via het
betalen van sociale premies ook sociale rechten opbouwde
 Die ogenschijnlijke paradox o.m. verklaard door de overtuiging die er heerste dat sociale rechten
universele rechten zijn, die dus betrekking hebben op alle burgers, ongeacht afkomst of herkomst
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De uitbouw van de verzorgingsstaat
 Mogelijk door het voeren van een Keynesiaanse politiek en Fordisme
 Aanvaarden van het maken van staatsschuld
 Gebaseerd op idee om koopkracht hoog te houden en zo economische groei te
bevorderen
 Min of meer voltooid in de jaren 70
 Maar steeds sterkere groei van de uitgaven er van
 Economische recessie 1974-1983 (hierdoor aanzienlijke stijging van
werkloosheid en die bleek achteraf structureel te zijn)
 Keynesiaanse principes leidden tot inflatie en tot steeds maar oplopende
begrotingstekorten
 Roep naar alternatieve scenario’s in aantal landen zoals Groot-Brittannië
(Thatcher) en VS (Reagan) -> privatisering -> breuk door Obama met ‘Obama
care’

˗

Kosten sociale uitgaven, 1960-2000

Uitgaven aan sociale voorzieningen zijn
toegenomen, maar die toename is
gestagneerd in latere fasen

˗

Kritiek op de welvaartstaat sinds de late jaren 1970
3 VORMEN VAN CRISIS
 Welvaartstaat in financiële crisis -> markt
 Door economische crisis (olieschok)
 Nieuwe groeistaten in Azië: concurrentiepositie (zij zorgen er voor dat onze loonkosten
te hoog zijn, waardoor we onvoldoende concurrentie kunnen bieden)
 Demografische veranderingen: grijze druk (pensioenen)
 Steeds groter aandeel van budget naar sociale zekerheid
 Dienstgebonden crisis -> beleid
 Het beleid dat men voert is niet optimaal, er worden nog altijd kwetsbare groepen niet
bereikt
 Bleef ontoereikend: druk van zorg voor ouderen, huisvestigingsbeleid, hoog opgeleiden
zonder vaste baan
 Vormen van ‘nieuwe’ armoede: eenoudergezinnen, werklozen, migranten -> stijging van
inkomensongelijkheid
 Veranderingen in tewerkstel ling: tijdelijk, flexibilisering, enz.
 Politieke crisis (publieke kritiek op welvaartsstaat) -> geesten
 Neoliberale hoek: te duur, nadeel voor competitiepositie -> terug naar markt en familie
(terug verantwoordelijkheid van de mensen aanspreken)
 Efficiëntie van welvaartstaat: tegen macht van vakbonden, bureaucratisering
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Anti-bureaucratisch: te gecentraliseerd, gebureaucratiseerd door overheid, grote
ziekenhuizen, enz. -> te veel top-down, te weinig bottom-up

˗

Inzet voor politieke discussies

˗

Besluit
 Sociale ongelijkheid en inkomensverdeling -> geen lineair verhaal
 Initiatieven voor sociale zorg zijn complex
 Informele vs. formele zorg
 Verzekeringssysteem vs. uitbouw van welvaartstaat
 Hoogtepunt in de jaren 1970 vs. groeiende kritiek

DEEL 6: Het staatsvormingsproces of de historische wortels van de nationale
staat
Inleiding: De nominale staat als een recent fenomeen
˗

˗

˗

Impact van nationale staat op dagelijkse leven
 Die impact is steeds groter geworden
 Overheidsbeslag op de economie
 Zorg voor onderwijs, gezondheid, veiligheid, economische infrastructuur, enz.
 Systeem van regelgeving en wetgeving -> patroon van rechten en plichten
 Onze mogelijkheden verbonden met staat en afhankelijk van verhoudingen tussen staten
Staten: betrekkelijk recent fenomeen
 ‘Moderne’ staten: 6 à 7 eeuwen geleden ontstaan
 ‘Moderne’ nationalisme en natiestaten: twee eeuwen geleden ontstaan
Aandacht hier voor staatsvormingsproces of historische wortels van de wording van de nationale staat
-> belangrijke ontwikkeling

Het staatsvormingsproces
˗

Stadia in het staatsvormingsproces
1. Staatsvorming in enge betekenis, nl. politieke, militaire, economische en institutionele
eenmaking van staten
2. Proces van natievorming
 Vanaf de late 18e eeuw
 Culturele tegenhanger van de staatsvorming
 Streven naar samenvallen natie en staat
 Doel: scheppen v/e homogene bevolking die zich verbonden voelt door eigen taal,
cultuur, …
 ‘Natie-staat’’ is misleidende term, omdat het eerder een doelstelling uitdrukt, dan een
echt aantoonbare en vaststaande realiteit
Daarom gebruikt men eerder ‘nationale staat’ (kan ook tot verwarring leiden tho)
 2 essentiële principes van het nationalisme
i. Het illustreert de poging van heersers om een uniforme taal, onderwijssysteem,
culturele praktijk en loyaliteit op te leggen
ii. Het houdt de legitimatie van het principe in dat, als er echt sprake is van een
coherente en homogene bevolking, die het recht heeft op een eigen positie,
zelfs op een eigen staat
3. Omvorming van staat tot politieke democratie (-> laatste hoofdstuk: democratisering)
4. Ontwikkeling van de verzorgingsstaat (-> hoofdstuk ‘Sociale ongelijkheid en zorg’)
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Relativeren van het fenomeen staatsvorming
 Misschien niet meer dan tussenstadium in geschiedenis
 Verlies van bevoegdheden (de facto of de iure) aan supranationale organisaties
 Verlies van bevoegdheden aan regio’s
 Nationale staat als een typisch Europees product
 Niet altijd succesvol als Europees ‘exportproduct’

Europa: late middeleeuwen
˗

˗

˗
˗

1ste kaart van Europa: ongeveer rond 1492
 Ontzettend verbrokkeld gebied met
kleine staatjes
 Je hebt nog veel hertogdommen
e
2 kaart van Europa: recenter
 Hier zijn de staten duidelijk gegroeid:
er is een eenmaking van de staten
 Dit gebeurt over heel de geschiedenis
(verdere verbrokkeling kan ook plaats
vinden)
Politieke fragmentatie = norm
Maar: internationale contacten onderling
volgens bepaalde conventies = internationaal
politiek systeem
 Invloed van katholieke kerk ->
raamwerk van kloosterordes,
bisdommen
 Feodale structuren, met name het
systeem van leenheer en vazal over
het internationale grenzen heen;
politiek familienetwerk van adel
 Latijn als lingua franca in instituties
-> wijst op gemeenschappelijke
culturele basis in kennis/tradities
Romeinse rijk
 Handelrelaties van steden en
kooplieden

H1: Definiëring en kenmerken van de Europese staatsvorming
1.1 Theoretische beschouwingen en definities van staat, staatsvorming of statenvorming
˗

Max Webers definitie van een staat
 = De politieke organisatie binnen een specifiek territorium
 De organisatie ervan is relatief duurzaam
 Die dagelijkse leiding in handen van bestuurlijke staf die reageert en bestuurt via regels en
vaststaande procedures
 Wat Weber hier eigenlijk beschrijft: het type staat dat tot ontwikkeling kwam in West-Europa in
de 19e en 20ste eeuw (vanuit historisch perspectief kan je zijn definitie dus niet gebruiken)
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Bijdrage van Norbert Elias
 Bouwde voort op inzichten van Max Weber (was wel een tegenstander van Webers
ideaaltypische constructies)
 Hij zegt dat een staat = procesmatige benadering van staatsvorming
 Aantal belangrijke aspecten
 Staatsvorming kan enkel ontstaan in een samenleving met een hoge mate van
functionele differentiatie (= iedereen heeft een bepaalde functie in de samenleving en
daardoor is iedereen afhankelijk van elkaar, hierdoor gaan mensen zich meer beheersen en
afspraken maken)





Gekenmerkt door een duurzaam, gedifferentieerd en gespecialiseerd centraal
bestuursapparaat
 Centraal bestuursapparaat: sleutelmonopolies (op belastingen en geweld)
Visie op de ‘koningsfiguur’ of ontwikkeling van monopolie-mechanisme van de macht
 Strijd om machtsmonopolie volgens de wet van de ‘survival of the fittest’
-> Geweld- en belastingsmonopolie
 Macht wordt in de loop van de tijd onpersoonlijker en meer geïnstitutionaliseerd door
schaalvergroting en functionele differentiatie van de maatschappij
 Afhankelijk van capaciteit van vorst om belangengroepen in maatschappij tegen elkaar
uit te spelen (= principe van sociale inbedding)
 Overgang van ‘domeinstaat’ (persoonlijk bezit) naar ‘belastingstaat’
BEGINPUNT
Vorsten als ‘primus inter pares” tussen
honderden machthebbers
Legitimiteit van vorst: sacraal (de vorst kreeg
zijn macht zogezegd rechtstreeks van God)
Vorst verantwoordelijk voor recht en vrede,
zonder monopolie erover (je werd vroeger
gewoon berecht op basis van uw stand)
Vorst heeft slechts enkele persoonlijke
dienaars en geen professionelen, dit is op
basis van vertrouwen (patrimoniale stelsel)
Staat heeft geen exclusief commando over
gewapende mensen (recht om wapens te
dragen: adel, dus vorst moet aan edellieden
vragen om voor hem te vechten)

EINDPUNT
Monopolisering van de macht door staten
Legitimiteit van vorst: algemeen belang
(volkssoevereiniteit: overeenkomst volk –
heerser)
Staat bepaalt het menselijke bestaan en legt
zelf grenzen aan eigen competentie
Omvangrijk deel van de bevolking
tewerkgesteld als ambtenaar op basis van
competenties (bureaucratisch gezag)
Staat kan bevolking en economie mobiliseren
voor oorlogsvoeren

(Hoe is vorst losgekomen van die adel: zelf leger
financieren, eerst huurlingenlegers, maar daar heeft hij
geld voor nodig en die wordt bij het volk gehaald door
belastingen)

Vorst wordt geacht te leven van
domeinsinkomsten


Staat legt beslag op deel van het nationale
inkomen en herverdeelt het daarna

Evaluatie bijdrage Norbert Elias
 Oog voor procesmatige karakter
 Groot gewicht bij endogene factoren (daar spendeert hij veel aandacht aan)
 Onderschatting van exogene factoren (te weinig aandacht voor)
 Oorlog (Koeningsberger, Tilly)
 Ontwikkelingen in het buitenland
 Te sterk gebaseerd op Frans model
 Onvoldoende oog voor verschillen in ontwikkelingen in Europa en voor de stedelijke
dynamiek
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Belang van historische benadering
 Verschillen tussen staten en staatsontwikkeling (tijd en plaats)
 Staat en statenstelsel voortdurend in ontwikkeling: geen gelijkblijvende structuren, maar
voortgaande processen
 Geen teleologisch proces
 De ontwikkeling van statten wordt gestuurd door
 Handelen van elites en bevolkingen
 Eeuwenlange machtsstrijd binnen menselijke samenlevingen
 Eeuwenlange machtsstrijd tussen menselijke samenlevingen

H2: De opkomst van ‘moderne’ staten (1500-1800)
De standensamenleving en de staat
˗

˗
˗

Staatsoverheid meestal éénhoofdig
 Vorst delegeerde functies
 Vorstengezag varieerde naar omvang en belang per staat -> machtsspel tussen de standen en de
vorst
Bij aanvang: betrekkelijk stabiel evenwicht tussen vorst en standenvertegenwoordiging (=
vertegenwoordigers van de standen komen samen en gaan in overleg met de vorst)
Dat evenwicht werd tijdens de Nieuwe Tijd gaandeweg verbroken in voordeel van vorst ->
veranderingen na 1500

2.2 Het ontstaan en kenmerken van ‘moderne’ staten
1. Omvorming van verbrokkelde gebieden tot gecentraliseerde staten
 Wisselvalligheden van dynastieke strijd -> dit maakt de staat kwetsbaar
 Strijd tegen de feodale heren
 Vijandschap tussen staten
 Steeds hogere militaire uitgaven
 Zoeken naar nieuwe financiële technieken en bureaucratische methoden
2. Vorst verwerft militaire onafhankelijkheid ten opzichte van de adel
 Macht was beperkt door militaire afhankelijkheid van zijn vazallen (adel)
 ‘Liaisons dangereuses’ tussen steden en vorst (Charles Tilly)
 = De steden willen bescherming
 De vorsten willen geld
 Meer inkomsten voor vorst
 Vorming van een leger van betaalde soldaten (huurleger)
 Professionalisering van de legervoering
 Vorst slaagt er in monopolie op geweld te krijgen
3. Scheppen van centralistische staatsinstellingen
 Traditioneel: wisselvalligheden van dynastieke strijd -> loyaliteitsgevoelens van onderdanen in
eerste plaats gericht op lokale en regionale leefverbanden
DUS: eerst heb je het feit dat de vorst zich gaat omringen met mensen die loyaal zijn etc.
 Daarna consolidatie van verworven eenheid via centrale instellingen
 Rationalisering
 Gebonden aan vaste regels
 Relaties tussen vorst en zijn dienaren: formeler
 Langzaam groeiende scheiding tussen koninklijk huishouden en de regering
 Onderscheid tussen overheidsdienaren en dienaren van de vorst
 Ambtenaren trouw aan vorst, maar functioneerden ook aan de hand van reglementen
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 Ontstaan van gespecialiseerde diensten en instellingen (dus ook autonomer en
zelfstandiger)
4. Vorst meer economische middelen ter beschikking
 Vanaf 16e eeuw: meer financiële middelen
 Door kolonisatie, bv. Spaanse vorsten gaan hun legers enorm uitbreiden +
professionaliseren
 Uitbreiding van handelskapitalisme
 Belastingen stegen
 Systeem van permanentere belastingen
 Vooral zware verbruiksbelastingen (accijnzen= typisch hieraan is dat ze relatief zwaarder
zijn voor zwakkere groepen)
 Professionalisering van inning
 DUS: er wordt meer en meer moeite gedaan om de administratie te professionaliseren
 Voeren van een bewuste economische politiek
 Vooral in loop van 17e eeuw
 Gericht op vergroting van staatsinkomen via protectie en afroming van de inkomsten
naar de staatsinstellingen
 bv. er voor zorgen dat afgewerkte producten niet worden ingevoerd om de
eigen productie van het land te beschermen
 bv. om perioden hongersnood tegen te gaan: vorst zal landbouwgoederen
opstapelen en eigenlijk in bescherming nemen om dan dat voedsel ter
beschikking te stellen wanneer het zo ver is
 Vorstelijk mercantilisme of staatsprotectionisme
 Eerste doordachte vorm van economische overheidspolitiek in plaats van stedelijke
protectionisme
 Bevorderen uitvoer van industriële producten en landbouwgewassen
 Beperking import van industriële goederen
 Verdeling van voedsel
5. Nauwe betrekkingen tussen kerk en staat
 Kerk bleef belangrijke macht
 Ideologische steunpilaar van de staat (ook een belangrijke wereldlijke macht, maar na IR
verliest de kerk deze macht grotendeels)
 Uitvoerende arm van het openbaar gezag
 Verschillende staten ‘nationaliseerden’ de kerk na de reformatie
 Anglicaanse kerk in Engeland
 Katholieke landen: kerk als toezichthouder op de bevolking
Besluit
 Ontwikkeling van staten tussen 1500 en 1800
 Van privédomein van vorst naar staat
 Groei centraal gezag gesteund op uitbouw ambtenarij
 Meer invloed op leven van burgers
 Proces verliep niet overal op zelfde wijze
 Afhankelijk van persoon van vorst en inzicht raadgevers
 Sociale verhoudingen: belang van positie van burgerij en adel
 Verhoudingen ten opzichte van andere staten
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2.3 Structurele verschillen en variatie in de Europese staatsvorming

Het is niet dat deze types perfect toepasbaar zijn op Europa,
je kan het niet écht indelen in 3 regio’s, maar het is
interessant hoe die macht verloopt etc.

˗
˗

Lange tijd: rol van steden in staatsvormingsproces onderschat -> Charles Tilly wel aandacht voor
Onderscheidde een model voor variaties in Europese staatsvorming -> drie verschillende typen
1. Type 1: “dwang-intensieve regio’s” (Oost- en delen van Midden-Europa)
 Landbouw belangrijkste vorm van inkomsten
 Machthebbers haalden hun inkomsten uit directe belastingheffing en voerden oorlog via
conscriptie
 Macht was in grote mate in handen van landheren of dorpshoofden (adel) die een
intermediaire controle uitoefenden (omdat die gebieden zo groot waren, dat de centrale
gebieden niet konden binnen dringen)
 Vaak in streken van extensieve veeteelt en zelfvoorzieningslandbouw met weinig steden
en handel (bv. Rusland, Hongarije, Polen)
 Vaak combinatie van machtige adel en aanzienlijke autocratische bureaucratie
 Cf. kaart van Europa: Oosten
 Grote, zelfs zeer grote staten -> moeilijke door te dringen in leven van de
onderdanen
 Lagere urbanisatiegraad
 Economisch gericht op productie van voedsel en grondstoffen voor het Westen
 Geobsedeerd door mogelijkheden van economische vooruitgang, cf. Rusland
onder Peter de Grote
2. Type 2: “kapitaal-intensieve regio’s” (De urbane regio van Noord-Italië tot Lage Landen)
 Regio’s waar zich grote concentraties van kapitaal voordeden (bv. urbane zone van
Noord-Italië tot in de Lage Landen)
 Regio’s waar zich veel steden hebben ontwikkeld (steden zijn daar ook machtig)
 Kooplieden en financiers speelden er een centrale rol (hadden veel macht)
 Vergemakkelijkten de financieringsmogelijkheden van de staat door het gebruik
van efficiënte en pijnloze belasting op handel of door de aanwezigheid van
goede kredietmogelijkheden -> spreiding van de financiële inspanning
 Beperkten de controle van de staat op individuen en huishoudens ->
gedecentraliseerd politiek systeem (Zij gaan nl. privileges eisen en daardoor gaat
het politiek systeem fragmenteren)
 Stonden duurzame bureaucratieën of de vorming van een krachtige centrale
uitvoerende macht in de weg -> lichte bureaucratie
 Urbane regio van Noord-Italië tot Lage Landen
 Van Lage Landen via Rijnvallei over Zwitserland naar Italië
 Veel kleine, vaak zeer kleine staten
⬧ Gedecentraliseerde bestuursstructuren
⬧ Veel latere centralisering van het bestuur
 Meest verstedelijkte gebieden van Europa -> knooppunten van handel en
kapitaal
3. Type 3: regio’s van “gekapitaliseerde dwang”
 Volgens Tilly is dit het beste soort type staat
 Soort tussensituatie tussen beide andere, nl. gebieden met uitgestrekte landbouwzones
(en dus een aanzienlijke gewapende macht in handen van autonome landsheren) en
handelssteden (met geconcentreerd kapitaal uit de handel)
 Gebieden waarop historici term ‘feodaal’ en nadien ‘absolutistisch’ plakten
 Machtshebbers steunden zowel op landheren als op handelaren -> een duale
staatstructuur
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˗

Staten die vanuit militair en diplomatiek oogpunt de belangrijkste Europese staten
werden, zoals Engeland, Frankrijk -> territoriale staten

Europees internationaal systeem
 Westfaalse systeem (1648 -> na de 80-jarige oorlog)
 Erkenning van soevereiniteit van alle Europese staten die het verdrag ondertekenen
 Daardoor: verwerping van elke claim door welke hegemoniale macht dan ook
 Logische gevolgen: Congres van Wenen (1814-1815) en Vrede van Versailles (1919)
 Grondslag voor oprichting Volkenbond (1919) en Verenigde Naties (1945) -> nu met
Europese Unie: weer inmenging in staten van buitenaf

H3: Staat- en natievorming vanaf 1800
3.1 De uitbreiding van de activiteiten van de staat
˗

Tijdens de 18e eeuw/na Napoleontische oorlogen -> van ‘indirect’ naar ‘direct rule’ (Charles Tilly)
(van onrechtstreeks naar rechtstreeks bestuur)
 De staat trekt in deze periode meer macht naar zich toe
 Centrale staat nam bevoegdheden over van lokale en regionale organisaties
 Belastingpachters vervangen door ambtenaren
 Systeem van dienstplicht ingevoerd
 Ondersteund door bureaucratisering en professionalisering (Max Weber -> bureaucratisch
rationalisme)

˗

Belang van Franse Revolutie en periode van het Franse Keizerrijk (1789-1815) -> aanbieden van model
van gecentraliseerd staatsbestuur (Napoleon heeft een eenvormig wetstelsel ingevoerd etc.)

˗

Veranderingen
 Verandering in relaties tussen lokale en centrale macht
 Reorganisatie van het land
 Enorme expansie van het staatsapparaat en de centrale administratie -> snel
bureaucratiseringsproces na 1792

˗

Bij installatie van rechtstreeks bestuur: noodzaak om de bevolking te homogeniseren
(je moet de mensen hun heart and mind ook meekrijgen!)
 Sterkere identificatie met machthebbers
 Vlottere communicatie (eenheidstaal bv.)
 Administratieve innovaties die in ene regio succes hadden, konden makkelijker
geïmplementeerd worden in een andere regio

˗

“Life homogenized within states and heterogenized among states” – Charles Tilly
 Heel het proces van onrechtstreeks naar rechtstreeks bestuur betekent dat het leven in staten
homogener werd, terwijl het leven tussen staten sterker begon te verschillen
 (Je rechten en plichten kunnen dan ook verschillen in verschillende staten)

˗

Uitbreiding van de staatsactiviteiten na 1850
 Naast monopolie van geweld en belastingen, trok de staat nog meer taken naar zich toe
 Macht van de staat expandeerde
 Staatsrepressie veranderde van karakter
 De staat gaat veel meer interveniëren in het leven van de burgers
 Sterkere interventie in dagdagelijkse leven (bv. investeringen van de OH in spoorwegen)
-> burgers begonnen eisen te stellen
143




Welvaart, cultuur en dagelijkse leven van Europeanen werd bijzonder afhankelijk van de staat
waarin ze woonden
Gevolg: leven in de staat werd homogener, terwijl de verschillen tussen de staten groter werden
of heterogener

˗

Belangrijke processen hiermee verbonden
 Tendens tot centralisering ten koste van de lokale overheid
 Tendens tot professionalisering
 Burgerlijke administraties
 Werkten op een autonome manier
 Depersonalisering van het staatsgezag
 Tendens tot bureaucratisering
 Versterkte werking van de stata
 Maatschappelijke verkeer van regels voorzien
 Waaier aan lokale regionale en centrale administraties
 Kennis van de staat OVER staatsburgers werd steeds groter: social engineering (=staat
drong door tot de haarvaten van de samenleving: overheidsstatistieken,
bevolkingsregistratie, etc.)
 DUS: de staat probeerde dieper in te werken op meer niveaus, dus ook meer informatie
te verwerven van de burgers (=social engineering)

˗

‘Hardware’ van de staat
 Infrastructuur (kanalen, wegen, spoorwegen, havens)
 Bureaucratie
 Leger via dienstplicht -> leger als ‘nationale integratiemachine’
 Bevolkingsregistratie, onderwijs, postsysteem

˗

‘Software’ van de staat -> ‘hearts and minds’ van de bevolking
 Nationale identiteit -> via onderwijs, taal
 Invoeren van nationale symbolen (vlag, volksliederen, etc.)
 Dit zorgt voor binding van de burgers aan de natiestaat

˗

Toename financieringsbehoeften van staten
 Ze nemen meer taken op zich, dus ze hebben ook meer financiële behoeften
 Bronnen inkomsten van de staat
 Staatseigendom
 Directe belastingen: van welstandbelastingen (bv. patentbelasting = belasting op
zelfstandige activiteit) naar inkomstenbelastingen
 Indirecte belastingen (verbruiksbelastingen)

Laatste kwart 19e eeuw: sterke
toename inkomsten OH
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˗

Voorbeeld België
 Staatsinkomsten
 Indirecte belastingen: 63% van staatsinkomsten (1840), circa 75% (1912)
 Vanaf 1919: progressieve inkomstenbelasting
 Fiscale inkomsten: 6% (1830) -> 45,9% (1986) van BNP
 Staatsuitgaven
 180: 7 tot 8% van BNP -> 1912: omstreeks 13%
 1960: 30,3% -> 1984: 55,4%

3.2 Van moderne naar nationale staat (natievorming)
˗

Wat zijn naties? Wat is nationale identiteit?
 Objectivisme of essentialisme -> ‘realia’ -> deze piste is volkomen verlaten
 Eerste element:
 Constructivisme of subjectieve identiteit -> ‘imagined communities’ (B. Anderson, 1983)
 Staten waarbij de natie en de staat effectief samen vallen waren vrij
uitzonderlijk
 Het was een ideologie
 Imagined communities: mensen die zich verbonden voelen met elkaar in een
gemeenschap, maar dat is een soort verbeelde gemeenschap
 Je kan dat niet vastgrijpen, ze staan niet in onderling rechtstreeks contact met
elkaar, maar ze VOELEN zich wel verbonden vanuit zo’n verbeeld gemeenschap
idee
 ‘An imagined political community’ <- belang van pers en onderwijs, zij zorgen
voor dat verbonden gevoel (belangrijke rol)
 Tweede element: ‘invented traditions’ (Eric Hobsbawm)

= Geheel van stilzwijgende maar ook expliciete opvattingen en rituelen die continuïteit
met verleden benadrukken/veronderstellen (dus ze zijn er niet perse, maar ze veronderstellen die)
 Tradities die een nieuwe betekenis kregen in de 19e eeuw voor een nieuw politiek doel
-> belang van onderwijs
 Uiteraard
 Niet enkel top-down, bovendien groot belang van lokaal particularisme en regionale
verschillen
 Ook andere identiteiten waar mensen zich mee verbinden dan nationale en regionale
(religie en levensbeschouwing, klasse, sekse)
 Drie elementen die moderne natie onderscheiden:
 Territorialiteit: er is een link tussen territorium, taal, volk en cultuur (dit idee duikt pas
op vanaf 18de eeuw en wordt doorgezet in de Romantiek)
 Horizontaliteit
 Verwantschap zoeken tussen burgers die de sociale verschillen overstijgt
 Modern want druist in tegen standsonderscheid
 Soevereiniteit
 Nu bottom-up met name vanaf Rousseau (=sociaal contract)
 Het volk is als het ware soeverein

˗

Wortels van het nationalisme
 Definitie: nationalisme als ideologie en beweging van een bepaalde natie die streeft naar
 Een realisatie van een eigen staat (politiek aspect)
en/of
 Behoud van een eigen culturele entiteit (culturele aspect)
 In praktijk
 Nationale staat uitzonderlijk
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 Sterk emotionele lading
 Primordialisme vs. contextualisme
Wortels in Romantiek en oorlogen van Franse Revolutie
 Als aspect van liberale en conservatieve ideologieën
 Als product van een zeker moderniseringsproces
 Overgang van agrarische naar industriële samenleving
 Overgang van loyaliteit ten aanzien van vorst naar loyaliteit ten aanzien van
door de volksgemeenschap gedragen waarden
 Massabeweging in Europa tijdens 2e helft van de 19e eeuw (meer en meer staten gaan
zich op basis van hun nationale identiteit positioneren tegenover elkaar -> leidt tot
conflicten)
 Wegvagen van oude dynastieke vorstendommen -> nieuwe staten op basis van
nationale principe (ten minste in theorie)
Geen gelijklopende beweging
 Nationalisme verschilt van land tot land
 Verbindt zich met uiteenlopende ideologieën
 Ondergaat diverse historische gedaanteverwisselingen -> contextualisme
 In vele landen vallen staat en natie niet samen
 Idee over de ‘eeuwigheid’ van een natie is een mythe
 Naties ontstaan en veranderen, kunnen gecreëerd worden, maar evengoed
verdwijnen

˗

Etnie en natie (!!)
 Verband tussen etniciteit en nationalisme: etnie en natie

Etnie als groep mensen die een gemeenschap vormen in het bewustzijn van hun
historisch groeiende culturele eigenheid gekenmerkt door (objectieve of subjectieve)
karakteristieken (verbondenheid op basis van religie, taal, …)
 Natie ontstaat als een etnie zich politiek gaat organiseren (in (deel)staat of multietnische/nationale staat) of zijn etnische culturele eigenheid met politieke middelen
wenst te affirmeren
 Nationalisme
 Civiele/liberale component (staatsburgerschap)
 Etnische component

˗

Definities en theorievorming
 Civiele component
 Bv. Wie zijn de Fransen? – Iedereen die in Frankrijk woont
-> dus iedereen die zich binnen het territorium van het Franse land bevindt, is een
staatsburger
 Verwijst naar institutionele niveau van een op volkssoevereiniteit gebaseerde moderne
staat
 Notie van het staatsburgerschap (‘Citoyen’) -> Keuze om burger te worden en zich te
onderwerpen aan ‘sociaal contract’

Individualistisch, liberaal, democratisch (iedereen kan nl. toetreden tot het staatsburgerschap)
 Open en inclusief karakter
 Inspiratiebronnen: verlichting (J.J. Rousseau) en liberalisme (Jon Stuart Mill)


Theorie van volkssoevereiniteit
 Intellectuele bondgenoot van republicanisme
 Verbinding met het natuurrecht (er zijn bepaalde rechten en plichten die van nature bij
de mens behoren)
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Volkssoevereiniteit en natuurrecht
 Invloed van de opbloeiende natuurwetenschap die geloofde in universele natuurwetten
en wetmatigheden
 Twee hypothesen
 Aan bestaande staat ging een ‘natuurstaat’ of natuurlijke toestand vooraf
 Om gezag en orde op regelmatige wijze uit te oefenen -> nood aan een bindend
verdrag over iedereen met vastleggen van rechten en plichten van overheid en
onderdanen = SOCIAAL CONTRACT
Abbé Emmanuel Sieyès met pamflet ‘Qu’est-ce
que le tiers état’ (begin 1789)
In enkele dagen tijd: meer dan 30.000 exemplaren
verkocht
Drie vragen:
- Wat is de derde stand ?
- Wat is zij in de politieke orde?
- Wat verlangt zij?

•
-

Standen moeten samen vergaderen, er is 1
volk, 1 algemeen belang dat gediend moet
worden en wie zijn dan de Franse burgers?
Iedereen dat in Frankrijk woont!


˗

Etnische component
 Verwijst naar volk(sgemeenschap) met een eigen bestaan, oorsprong en verleden
 Meer emotioneel beladen
 Organicistisch (‘Volksgenosse’)
 Anti-individualistisch, antiliberaal, antidemocratisch
 Exclusief karakter -> kan leiden tot uitsluiting en onverdraagzaamheid (want mensen die
niet de zelfde religie, cultuur, of iets dergelijks kunnen uitgesloten worden)
 Inspiratiebronnen: romantiek (Johann Gottfried von Herder)
 In principe gaf etniciteit meer kleur etc., maar het kon ook leiden tot problemen, met
name uitsluiting
 “Het is de hoogste religie het vaderland lief te hebben, meer dan wetten en vorsten, meer
dan vaders en moeders, meer dan vrouwen en kinderen” – Ernst Moritz Arndt, 1813
-> Hier staat die nationale identiteit bovenaan, dat is het belangrijkste!

Diverse verschijningsvormen van het nationalisme in de Europese geschiedenis
 Vaak als sentiment enkel diffuus aanwezig
 Verscherpen van nationalistische sentimenten -> sterk afhankelijk van politieke en historische
context
 Weinig coherente denktraditie -> kan evalueren van extreem-links naar extreemrechts
 Grote fasen in de loop van de tijd
 Tijdens 18e eeuw
 Oppositioneel, radicaal en modern, maar 2 visies (civiel, etnisch)
 Gericht tegen heerschappij van de dynastieke vorst -> macht dient
getransponeerd te worden naar de natie
 Tijdens 19e eeuw
 Liberale en democratische inslag
 Gericht op politieke en culturele emancipatie van burgerij
 Late 19e eeuw
 Taal, identiteit, afkomst werden belangrijker (=etnische elementen)
 Nationale idee succes, vb. in Duitsland en Italië
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Snelle industrialisering en urbanisering -> zoektocht naar nieuwe
vormen van solidariteit
Uitbreiding van leer- en schoolplicht, en stemplicht -> versterkte belang
van taalgebruik
Vijandigheid tussen Europese naties en superioriteitsgevoelen ->
imperialisme
Acties tegen volksvreemde elementen (dus discussie rond etniciteit en dus
racisme e.d.)









˗

Twee vormen
 Verbonden aan imperialisme en conservatisme
 Verbonden aan volk en populisme -> werd stilaan recht-revolutionair
Interbellum
 Vormen van extreem-nationalisme
 Fascisme en nazisme (letterlijke uitroeiing van bepaalde volken)
Na 1945
 Onder invloed van bevrijding en dekolonisatie
 Bevrijdingsnationalisme
Vanaf jaren 1970
 Terug extremere vormen van nationalisme

Typologieën van nationalisme (Tilly)
 Heel wat diverse: hoe nationalisme zich ontwikkelt, is sterk afhankelijk van de nationale én
internationale condities
 Verschil tussen gematigd en extreem nationalisme
 Scheidingslijn: door de rivier van Elbe
 Beide vormen van nationalisme kwamen voor, maar
 West-Europa: gematigd nationalisme bleef dominant (in het algemeen)
 Midden- en Oost-Europa: extreem-nationalisme bij herhaling dominant
 West-Europa
 Natievorming als proces van toenemende integratie al tijdlang bezig -> staatsvorming
 Was duidelijk wie Frans, Engels etc. was -> vraag naar nationale identiteit was
grotendeels opgelost
 Ondanks crises rond 1830, 1848 en 1870 bleef nationalisme gematigd
 Nationalisme ging samen met liberalisme
 Ontplooide zo verder op het einde van de 19e en gedurende de 20ste eeuw
 Oost- en Midden-Europa
 Wie of wat Duits, Italiaans, Pools, Tsjechisch enz. en bijhorende territoria was
onduidelijk = problematisch (dit omdat die territoria nog altijd wisselende waren)
 Nationalisme: eerst zaak van intellectuelen, nadien van volk
 Gericht op collectieve nationale identiteit, op bepaling en afgrenzing ervan
(Wie er wel en wie er niet bij hoort, wordt veel belangrijker)







Vaak gesteld in termen van taal en etnie, soms ook verbonden met religie
Extremere karakter van het nationalisme
Werkte door gedurende de 20ste eeuw: zwakkere democratieën, vormen van autoritair
bewind
(Het is niet omdat er in W-E een gematigd nationalisme dominant was, dat er geen extremere
vormen in de praktijk voorkwamen, maar in het algemeen kwam het gematigde gewoon meer
voor)
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