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C R IS IS IN DE G E S C H I E D E N I S ?

In de afgelopen decenniën is in de menswetenschappen en sociale discipli
nes de tendens tot een abstract-formele en kwantificerende analyse hand
over hand toegenomen. Systeemanalyse, informatietheorie, cybernetica
en hieraan georiënteerde modelconstructies zijn een onmisbaar instru
mentarium gebleken in bijna alle wetenschappen, ook in die vakken welke
men vroeger tot de cultuur- of geesteswetenschappen rekende en waar
voor eigen methodologieën werden opgeëist. Dat we thans te doen hebben
met een herleving van sciëntistische of positivistische eenheidsidealen in
de wetenschap naar de trant van Descartes, Comte of Carnap kan, dunkt
me, slechts ten dele zo gesteld worden. Meer dan eens blijkt, dat weten
schappers hun wetenschapspostulaten niet aan het empirisch onderzoek
opdringen, maar dat omgekeerd het voortschrijdend onderzoek zelf hun
verwachtingen te dezen wijzigt. Menigeen heeft zich eenvoudig gewonnen
moeten geven aan denkoperaties en benaderingswijzen welke ook op zijn
gebied onloochenbare vruchten bleken af te werpen.
Sedert de laatste wereldoorlog zijn deze abstract-analytische methodes
ook sterk doorgedrongen in een wetenschap die wel als geen ander weer
stand leek te bieden aan kwantificerende, generaliserende, statistische en
constructieve denkmethodes: ik bedoel de geschiedeniswetenschap. Alom
bekend is de klassieke onderscheiding uit Windelbands Strassburger
Rektoratsrede van 1894 inzake het verschil tussen de 'nomothetische’
werkwijze van de natuurwetenschap en de ‘idiografische’ methode van de
geschiedenis2. Bij hem en meer nog bij de geestverwante Rickert werd het
verschil tussen de natuurwetenschappelijke en historische begripsvorming
in een scherp contrast gebracht, al werden mengvormen en tussenposities
erkend. Het fysicale denken zou ten diepste gericht zijn op de bepaling van
het algemeen-wetmatige in de natuur, het historische denken daarentegen
de beschrijving beogen van het uniek-waardevolle in de cultuur3*.Deze op
de spits gedreven tegenstellingen, die overigens niet los staan van het
dualisme van de neokantiaanse waardenfilosofie, hebben de bezinning op
het historisch denken in deze eeuw diepgaand beïnvloed, in Duitsland
1 N .a.v. C. P. Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en evenement. E en methodologies
en wijsgerig onderzoek, A m sterdam : W etenschappelijke U itgeverij B.V., 1973, 381
blz.
2 W . W indelband, Präludien I I , 9T übingen, 1924, p. 145. W indelbands in d iv id u a
liserende benadering van de geschiedenis ging overigens te ru g op de denkw ereld van
H erder, G oethe en de rom antiek.
3 H . R ickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung en in m eer
populaire v o r m : Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, passim .
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maar ook daarbuiten. In menig opzicht betekende de positie van Windel
band, Rickert c.s. een nawerking en bevestiging van een traditionele ge
schiedschrijving, waarin geschiedenis op betrekkelijk smalle voet ge
schoeid was en bij voorkeur, zo niet bij uitsluiting, gevat werd als politieke
en culturele geschiedenis. Is de neohegeliaanse geschiedenismethodiek
van een Croce of Collingwood, de fenomenologische typologie van een
Eduard Spranger of de existentialistische benadering van een Bultmann
of Jaspers in deze materie werkelijk verder gekomen? Naar mijn mening
niet of nauwelijks!
Hiertegenover staan dan de vorderingen gemaakt binnen het vakhistorisch onderzoek zelf. Reeds lang werd baat gevonden bij aanver
wante wetenschappen en wetenschapsmethodes. De praktijk wees uit, dat
de geschiedenis ter completering van het algemene ‘beeld’ de dienst
verlening behoefde van economie, sociologie en statistiek. De historische
specialismen breidden zich uit. Als tegenwicht was er de drang naar een
meer comprehensieve of integrale geschiedbeoefening naar de conceptie
van een Toynbee, een Romein e.d. Opmerkelijk is nu, dat hier, in de
historische ‘synthese’, politieke grootheid en geestescultuur doorgaans nog
steeds het richtpunt vormde van de geschiedenis. En de laatste bleef
zich bij voorkeur presenteren als literair-historische kritiek en individuali
serende interpretatiekunde.
De tijd staat echter niet stil.
De in de aanhef gememoreerde omwentelingen in de huidige wetenschapsmethodiek hebben de ‘Chinese muur’ van de geschiedenis niet
onberoerd gelaten. Er wordt tegenwoordig gesproken over een ‘crisis in de
geschiedenis’1. De kennis die van alle zijden wordt aangedragen, de
informatie die met nieuwe middelen aan het historisch object wordt ont
wrongen, het besef van de complexiteit en spanningen die inherent zijn
aan elke structuur, de onvermoede bijdragen van sociale geografie,
demografie en culturele antropologie, het benutten van tot nu toe on
verwerkbare data en wat dies meer zij, heeft de gangbare politieke-militaire-diplomatieke geschiedenis onder grote druk gezet. De aandacht is ge
vallen op vergeten groepen, onmondige massa’s en weggedrukte minder
heden met hun alledaagse bestaansvormen en collectieve noden. Weinig
is hier opgetekend, veel moet met de thans beschikbaar gekomen midde
len moeizaam gereconstrueerd worden. Al met al is de vergruizeling van
het integrale geschiedenisbeeld, ontworpen door een creatief historicus
naar slechts enkele grootse gezichtspunten, nabij gebracht. De poort is
opengegaan voor exact-formele, constructief-analytische benaderings
technieken en kwantificeringsmogelijkheden, welke de beproefde histo
rische intuïtie en interpretatiekunde lijken te overtroeven. Het gerucht
makende boek van Landes en Tilly History as Social Science rapporteert
een grote gefrustreerdheid onder traditionele historici in de U.S.A. en
bepleit een radicale omschakeling in het historisch bedrijf, grondige
1 R ecentelijk is d it geschied in a r tt. als v an H. W. von d er D u n k ‘H isto ricu s in
d ien st v an de v o o ru itg an g ’ (een bespreking v an J. H. Plum p, I n the L ight of History)
en H . A. D iederiks & M. A. W es, ‘H e t verleden in de to e k o m st’ (ter recensie v an
D. S. L andes & Ch. Tilly, H istory as Social Science) i n : N .R .C . Cult. Supplem ent v an
9-2-73 en 23-3-73. Zie ook de reactie v an I. Schöffer, art. ‘Tw ee wegen n aa r h e t v er
led en ’, in : N .R .C . Cult. Suppl. 18-5-73.
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bijscholing van de participanten en - om a.h.w. nog iets van de historische
synthese te redden - de noodzaak van teamwork en interdisciplinaire
aanpak1.
EVENEMENTIELE

EN

STRUCTURELE

GESCHIEDENIS

Ik wil hier een boek naar voren halen, dat niet alleen met bijzondere
helderheid deze nieuwere ontwikkelingen etaleert, maar ook indringend
ingaat op de hieraan gekoppelde geschiedlogische en geschiedwijsgerige
problemen. Ik doel op de vorig jaar verschenen dissertatie van C. P.
Bertels, Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Bertels heeft zich
ingezet voor een directe confrontatie tussen wijsbegeerte en moderne
geschiedenis, die elkaar te lang en te veel uit het oog verloren hebben. De
gevolgen? Moderne wijsgeren worden door onkunde in historicis verlamd.
De historische avant-garde zoekt van haar kant aansluiting bij de sociale
wetenschappen, maar zijn door methodologisch-filosofisch onbenul ver
blind. In de nogal stoute taal van de schrijver: ‘Een mooie samenspraak.
De lamme tegenover de blinde’ (9).
Waar Bertels in de nagestreefde dialoog primair op mikt, is methodo
logische opheldering van de geschiedwetenschap. Eigenlijk gaat het hem
niet eens zozeer om methodologische opheldering als wrel om methodische
vernieuw’ing. En met dit laatste krijgt de methodologie een sterk pres
criptief karakter. Een nieuwe sleutel moet toegang geven tot de histori
sche werkelijkheid. Een sciëntistisch ideaal komt hier duidelijk naar
voren. De kansen van de traditionele, literair-historische kritiek heten
verkeken, de troeven van de hermeneutische methode als typisch histori
sche methode zijn uitgespeeld. De geschiedenis moet zich invoegen in het
patroon van de sociale wetenschappen, haar methode kan geen andere
zijn dan die van ‘de’ algemene wetenschapsmethodologie, geamendeerd
met structuralistische en marxistische categorieën, geoperationaliseerd met
flexibele modelbegrippen (12).
Hoe prescriptief dit methodologisch program ook mag zijn, het beroept
zich op eerder aangeduide, avant-gardistische trends in de historiewetenschap. De schrijver gaat m.n. te rade bij de school van de Franse
Annales (Febvre, Braudel), bij enkele topfiguren van de economische en
demografische geschiedenis (Labrousse, Goubert) en brengt tevens de
Amerikaanse ‘new economie history’ ter sprake, m.n. de bekende studie
van R. W. Fogel over Railroads and American Economie Growth. Zijn
inspiratiebron is vooral het oeuvre van Braudel (97), een van de bekend
ste Franse historici van na de Tweede Wereldoorlog, leider van de kring
rondom het historische tijdschrift Annales. Deze voorliefde laat zich ver
staan. Bij hem vindt men nl. de aanzet tot een brede bovenpolitieke en
bovennationale beschavingsgeschiedenis, benaderd vanuit een verschei
denheid van gezichtshoeken, geconcipiëerd vanuit exacte geografische en
sociaal-economische basisgegevens1. Braudel zoekt voorts ook voor de
1 D. S. L andes & Ch. Tilly, H istory as Social Science, New Jersey, 1971. Voor de
algem ene klim aatsw ijziging in de nieuwere geschiedenis zie ook I. Schöffer, a rt.
‘Nieuwe richtingen in het historisch onderzoek', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 77
(1964), p. 1-24.
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geschiedenis aansluiting bij de sociale wetenschappen en geeft bovendien
telkens weer blijk van methodologisch-filosofische bezinning op eigen
werk. Bij Braudel zien we tenslotte naar voren komen hetgeen Bertels in
de titel van zijn boek genoemd heeft: ‘geschiedenis tussen struktuur en
evenement’.
Het onderscheid van structurele en evenementiële geschiedenis is voor
Bertels beslissend. Het knoopt aan bij Braudels distinctie tussen ‘histoire
de courte durée’ en ‘histoire de longue durée’ en ziet op een zekere ge
laagdheid, zo men wil, op verschillende tempi binnen de historische tijd.
Braudel pleegt eigenlijk een drievoudig ritme aan te nemen met in tussen
positie de conjuncturele geschiedenis. Evenementiële geschiedenis ziet in
dit verband op de wisseling van feiten en gebeurtenissen, niet op het niveau
van anekdote en biografie, maar voor zover allerlei gebeurtenissen de
gemoederen van tijdgenoten hebben beziggehouden: het grote nieuws van
de dag, het verhaal van mensen en machten. Conjuncturele geschiedenis is
een term die duidt op de veel tragere, collectieve gang van geld- en prijs
bewegingen, van landbouwontwikkeling, handel en industrie, van maat
schappelijke verhoudingen en militaire technieken. In zijn hoofdwerk
La Mèditerranée wijdt Braudel tenslotte ook aandacht aan de structurele,
bijna tot stilstand gebrachte geschiedenis van de ‘géographie humaine’
milieugeschiedenis in de breedste zin van het woord, een rapportage om
trent landen en zeeën, klimaat en seizoenen, w'oonsteden en verbindings
wegen in voorbij gegleden tijd.
De driedeling is niet scherp getrokken en wordt door Braudel vooral
ook als expositiekader gehanteerd.2 Tot de structuur rekent hij in latere
jaren vooral ook de vaste regelmaat van overgeërfde gewoontes, oeroude
recepten, traditionele leefverbanden en leefwijzen.3 In deze of gene vorm
is de trage en semi-constante bewegingsgang van de conjuncturele en
vooral van de structurele geschiedenis voor Braudel meer en meer ge
worden tot onderbouw van het gebeuren, verklaringsgrond voor de evene
mentiële historie, uitdaging voor de modern historische analyse, zonder
dat hij zich overigens vastlegt op een eenzijdig-economistische geschiede
nisinterpretatie a la Marx. Wel leidt het hem - maar men vindt dit ook
bij de andere medewerkers van de A nnales - tot een zware beklemtoning
van het algemene, collectieve en anonieme in de geschiedenis, factoren
waaraan de mens doorgaans als vanzelfsprekend voorbij leeft.
Ook in de econometrische en demografische geschiedenisstudies van
andere Franse geleerden, zoals Labrousse, Baehrel, Goubert, Le Roy
Ladurie e.d. worden collectieve bewegingen als van lonen, prijzen, voor
1 D it is n ie t alleen h e t geval in B raudels C ivilisation Matérielle et Capitalism e
(1967), m a ar to t op grote hoogte ook reeds in zijn eerste hoofdw erk L a M êditerranée
et le M onde M éditerranêen (19491), die beide door B ertels behandeld worden.
2 Te gem akkelijk h a a lt B ertels ech ter B raudel n a a r zich to e door te spreken v an
diens ‘k en theoretisch nom inalism e’ (131). H e t dilem m a realism e versus n o m in a
lism e is voor de hedendaagse m ethodologische prob lem atiek veel te ongenuanceerd,
de keuze voor of tegen de ‘realistische’ idee v an geschiedenis als speculum historiale
v erouderd. B raudel bijvoorbeeld m ag d an geen realist zijn, to ch ra a k t de conjunctu ree l-stru ctu rele geschiedenis z.i. wel degelijk h e t wezenlijke, a lth an s w a t ons als
w ezenlijk in de geschiedenis voorkom t, L a Méditerranée I I (19662), p. 223. Zie
vervolg.
3 C ivilisation Matérielle I , p. 10 sqq.
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raden, bevolkingsaanwas, beroepingsgeleding en standsverschillen naar
voren gehaald. Door plundering van de z.g. mercurialen (marktprijs
gegevens), kerkelijke doop-, trouw- en begrafenisboeken, belasting
kohieren, notariële akten, militaire lichtinglijsten en andere bescheiden
inzake de burgerlijke stand, volkstellingen e.d. worden enorme hoeveel
heden gegevens verzameld, statistisch bijeengebracht en desnoods per
computer achterhaald en uitgewerkt. Het is trouwens ook mogelijk van
uit geheel moderne probleemstellingen te opereren en bijvoorbeeld - zoals
in de Histoire quantitative van Marczewski c.s. wordt geprobeerd - vanuit
een huidige beroepsindeling terug te vragen en groeiberekeningen te
produceren of ook m.b.v. ‘counterfactual analysis’ de maat van verleden
factoren op te nemen,1 al is er over de reikwijdte van dit soort methodes
onder deskundigen veel verschil van mening.
Een boek als van Bertels geeft over het meeste uitvoerig infoimatie.
Daar heeft hij ook gegronde redenen voor. Wellicht in nog sterkere mate
dan voor Braudel vormen voor hem de hier blootgelegde conjuncturen en
structuurbewegingen het gebinte van de geschiedenis, afgedekt met de
kleurrijke feiten en voorvallen waar wij vooral mee rekenen. Hier komt
nog iets bij. De feiten en voorvallen van de evenementiële geschiedenis,
hoe in het oog vallend ook, moeten het z.i. in betrouwbaarheid afleggen
tegen de feiten zoals die worden aangeboord in de economisch-sociale en
demografische geschiedenis. De l.g. feiten kunnen aan de hand van statis
tieken en grafieken worden 'hard’ gemaakt, hetgeen ook methodologisch
van het grootste gewicht. Hier doemt voor de schrijver de mogelijkheid
op de geschiedenis te verwetenschappelijken als ‘social Science’.
Het is duidelijk dat vakken als geschiedsociologie en historische demo
grafie hun waarde voor de geschiedenisbeoefening onomstotelijk bewezen
hebben. De vraag is maar, hoe fundamenteel, trouwens óók, hoe betrouw
baar deze nieuwe mogelijkheden zijn. Wat het laatste betreft, kan de be
schikbare literatuur ons leren, dat hier toch wel allerlei netelige kwesties
rijzen bij het recht verstaan van vroegere situaties, bijvoorbeeld met be
trekking tot de te schatten relatie van prijsverloop en oogstopbrengst,
prijsvorm en marktvorm, zelfvoorziening en ruilverkeer, consumptie- en
spaargedrag, winstpolitiek en investeringsbeleid, huwelijkspatroon en
gezinsformatie, terwijl ook het punt van de nauwkeurigheid en represen
tativiteit van de beschikbare of bewerkte data telkens weer vraagtekens
oproept.2 Zou men hier werkelijk zonder de door de auteur als onbetrouw
baar gediskwalificeerde historische intuïtie uitkomen? Later wil ik op dit
punt terugkomen, vooral ook omdat de schrijver een uiterst negatief beeld
1 In deze 'k o n tra-feitelijk e’ analyse w ordt uitgegaan v a n een nul-hypothese, bij
voorbeeld v a n de gedachte d a t de econom ie v an de U.S.A. in de vorige eeuw h e t
zonder spoorw egen had m oeten stellen teneinde u it de vergelijking v an een aldus ge
sc h atte (fictieve) ontw ikkeling m et de feitelijk ingetreden w elvaartsgroei de bij
drage hiertoe v an de k a n t van de spoorwegen te kunnen kw antificeren. De befaam de
poging hiertoe is v an R. W. Fogel, Railroads and Am erican Economie Growth (1964).
2 Zie J. A. de Jonge, a rt. ‘Geschiedenisbeoefening in F ra n k rijk ’, in : T ijdschrift
voor Geschiedenis, 82 (1969), 158-183. H ier blijkt wel, d a t veel sta tistisc h m a teria al
n iet ‘h a rd ’, integendeel u ite rst discutabel is en d a t m en ook in de sociaal-econom ische geschiedenis niet om zichtig genoeg te w erk kan gaan. De Jo n g e to o n t ook aan,
w aarom k w an titatiev e stru ctu u ran aly ses m .n. in geval v an toenem ende kennis,
technische vooruitgang en verbeteringen in de p ro d u k tie aangevuld m oeten w orden
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ontwerpt van de traditionele geschiedschrijving en zeer onbillijk oordeelt
over de hermeneutische en intuïtief-historische methode.1
STRUCTURALISME

EN

MARXISME

Positief zoekt Bertels zijn kracht in het wijsgerig structuralisme. Kunnen
de idee van structurele geschiedenis en de filosofie van het structuralisme
elkaar niet tot een hand en een voet zijn? Ik acht dit minder voor de hand
liggend dan klankenassociatie doet vermoeden. Immers, juist in het wijs
gerig structuralisme dreigt het historische in tijdloze structuur, de dia
chronie in synchronie en de geschiedwetenschap in ethnologie op - of zo
men wil - onder te gaan. Weliswaar proberen denkers als Lévi-Strauss,
Dumézil en Lucien Goldman op allerlei wijze recht te doen aan de factoren
tijd en geschiedenis, maar juist bij e.g. - aan wie Bertels zich hoofdzakelijk
oriënteert - lukt dit uiterst onbevredigend.2
Anderzijds is duidelijk, wat Bertels in het Franse structuralisme aan
getrokken heeft. Dat is allereerst de idee van het code-karakter van alle
cultuuruitingen, dat is voorts het verwijs naar de constante regulatuur
welke al het menselijk en intermenselijk cultuurgedrag bepaalt, dat is in
verband hiermee de erkenning van de onbewuste, collectieve dieptelaag
van cultuur en beschaving en dat is tenslotte de structurele analyse zelf,
die achter de chaotische veelheid van contingente cultuurexpressies door
dringt tot de mathematische rationaliteit van een beperkt aantal structu
rele grondpatronen en zo de code kraakt. Lévi-Strauss’ structuralisme
lijkt te corresponderen met de pogingen van de Annales-groep om door te
stoten naar de objectieve dieptedimensie van Thistoire structurelle’, de
genoemde antropologische regulatuur zou verwant kunnen zijn met de
‘outillage mental’ van Lucien Febvre of ook met ‘le temps de longue durée’
van Braudel. Voorts vinden beide groeperingen elkaar ook in het com
paratief karakter van hun onderzoek, in de afwijzing van westers ego
centrisme, in hun verwerping van de unieke waarheid en waarde van de
‘cumulatieve westerse geschiedenis’ (Lévi-Strauss) en in hun streven naar
een cultuurbeschouwing in een brede, mondiale context.
Dit alles neemt niet weg - en Bertels is aan dit grondverschil praktisch
geheel voorbijgegaan - dat de structuren bij Lévi-Strauss constante
grondpatronen zijn, biologisch en biochemisch gefundeerd in de organi‘m e t een zorgvuldige historische stu d ie v an de s tru c tu u r en stru ctu u rv ersch u iv in g en ,
w aarbij k w alitatiev e (sic! - J. KI.) gegevens over veranderin g en in h e t p ro d u k tieproces in rekening w orden g e b ra c h t’ (183).
1 In h e t boek is een u ite rst zw ak h oofdstuk ingeregen over de h erm eneutiek, d a t
u itm o n d t in goedkope jo u rn alistie k m et slogans als ‘G adam er, of: de herm eneutiese
zelfm o o rd enaar’ (209). V ooral v an de grondleggende betekenis v an de theologische
h erm en eu tiek h eeft de a u te u r weinig of niets begrepen, getuige dubbelzinnigheden
als deze: 'Als de refo rm ato ren ‘alleen de S ch rift’ aanprijzen, w o rd t de b etekenis v an
de te k s t d u iste r’ (191). Bij B ertels geen begrip voor de zaak in kw estie, hoewel hij
(of m o et ik ju is t zeggen: o m d a t hij ?) op zijn wijze gelooft in de onverm oede d ie p te
en w aarheidsdim ensie v an h e t historisch getuigenis.
2 D oor Dum ézil, L'Idéologie Tripartite, is verklaard, d a t de gebezigde stru ctu re le
analyse n ie t o p g aa t t.a .v . de m oderne w esterse geschiedenis, terw ijl L évi-S trauss
h e t w esters geschiedenisbesef zelf h e t stem pel v an m y th e o p d ru k t, H et W ilde
Denken, A m sterdam , 1968, p. 294.
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satie van het centrale zenuwstelsel van de mens, grondfactoren van de
culturele analyse en ethnologische explicatie. Braudel daarentegen ziet
de conjuncturen en structuren als semi-constant, gezamenlijk opgenomen
in de totale gang van tijdsduur en geschiedenis, waartoe aan de andere
kant óók het oppervlaktegebeuren van de evenementiële geschiedenis
gerekend wordt. Ja, wat meer is, Braudel waarschuwt uitdrukkelijk voor
de ‘piège puéril qui consisterait a expliquer une série par 1’autre’1. Vandaar
ook, dat hij de noodzaak beklemtoont om de mathematische en modeltheoretische benaderingen zoals door Lévi-Strauss toegepast, te con
fronteren met of te laten koersen op de wateren van Tidee de durée’, om
de tijd blijvend te onderkennen in al zijn lagen en geledingen, om in
verband hiermee de onzekerheden en variërende mogelijkheden ook binnen
het collectieve te erkennen en ruimte te reserveren voor vrijheid en particu
liere initiatieven.2Me dunkt, voor een historicus, die altijd zit met het pro
bleem van tijd, individualiteit en vrijheid, geen onbelangrijke woorden!
Dat Bertels Braudel en Lévi-Strauss - om me tot zijn voornaamste
favorieten te beperken - zo gemakkelijk in span laat opdraven in eigen
betoog, komt m.i. omdat hij het conceptuele apparaat van Lévi-Strauss
veel hoger aanslaat dan diens biologisch-antropologisch-culturologische
grondopvatting. In feite assimileert hij Lévi-Strauss aan het ‘diepgaand
nominalisme’ (280) van zijn eigen overtuiging. De in het structuralisme
aan de kant van het kensubject opererende modelbegrippen onderscheidt
hij ongenoegzaam van de aan de kant van of achter het object gelegen
structuren: ‘strukturen zijn ... konsepten’ (336).3
Een overeenkomstige behandeling valt Braudel ten deel. Hem wordt
een ‘kentheoretisch nominalisme’ toegeschreven, omdat ‘geschiedenis als
wetenschap’ en ‘geschiedenis als proces’ elkaar bij hem niet dekken en om
dat de geschiedenis zich volgens Braudel in de verschillende subdisciplines
verschillend ontrolt (131). Wat bewijst dit echter? Dat aan Braudel geen
‘naïef realisme’ kan worden toegeschreven. Hiermee is hij echter bepaald
nog geen nominalist in de zin van Bertels! Te duidelijk relateert hij het
pluralisme van structuurniveaus en conjunctuurbewegingen aan de
geledingen van de concrete tijdsduur.4
Ook de poging van Bertels naderhand om in het marxisme grond onder
1 La Méditerranée I I , p. 224. H ier en elders v erzekert B raudel tevens, d a t er eigen
lijk véle tijdniveaus onderscheiden zouden m oeten w orden: 'dix, cen t durées d iv er
ses’, a rt. T H isto ire e t les au tres sciences de l’hom m e’, in: Écrits sur l ’histoire, P aris,
1969, p. 112.
2 Ibidem , p. 64, 114 sq.
3 Men leze ook: 'H e t m orfologische begrip vorm m oet w orden gewijzigd in h e t
m ethodologisch begrip struktuur. De w etenschappelijke v erk larin g w o rd t door
L évi-S trauss geheel in de sfeer v a n de m odelanalyse g e tro k k e n ’ (249). ‘H e t s tru k tu ralism e g etu ig t van een strin g e n t konseptualism e' (336).
4 D e enige p la a ts w aar B ertels bij m ijn w eten serieus op deze problem en in g a at
(143 sqq) m o n d t u it in de bew ering ‘M aar deze verankering (bij B rau d el - J.K1.) v an
de stru k tu re n in de zelf langzaam bew egende bodem v an de tijd b etek en t, wijsgerig
gesproken, geen keuze binnen een tran scen d en taal dilem m a tussen an aly tisch e of
dialektische rede, tussen logika en tijd. H et is veel eenvoudiger: Braudel blijft
uiteindelijk p u r sang historikus, beroepshalve verslingerd aan tijd - durée —geschiedenis
(145 sq). O ver een serieuze dialoog v an filosofie en geschiedw etenschap gesproken!
E n d an te bedenken, d a t in B raudels o p v attin g v an ‘la d u rée’ nu ju is t T essen tiel
du passé de l’hom m e' zich blootgeeft, L a M éditerraniée I I , p. 223.
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de voeten te krijgen, kan weinig geslaagd heten, hoe briljant zijn analyses
hier en daar ook zijn. Dat Marx niet een realistische geschiedenisinter
pretatie heeft aangehangen (281), is een krasse bewering. Maar dit te sta
ven door een simpele verwijzing naar de biografische notitie van Lafargue,
dat Marx bleef schaven aan zijn teksten (298), is al te kras. Bertels weet
trouwens beter (272, 283). Wat dan is - zo vraagt men zich af - de winst
van structuralisme en marxisme voor de nominalistische opvatting van
Bertels, die als concepten liefst modellen gebruikt en deze modellen liefst
als ‘wegwerp-artikelen’ (348) hanteert? Het draait tenslotte hierop uit,
dat hij niet dan enkele methodische grondschema’s en ‘kernbegrippen’
uit structuralisme en marxisme voor zijn methodologische opzet over
houdt (297). Daarin speelt, wat het eerste betreft, vooral de oppervlakte
en diepteniveaus van informatie, het semantische structuurbegrip en de
code een rol. Wat het tweede aangaat, is Bertels vooral getroffen door de
bij Marx metterdaad aanwezige historisering van de menselijke kennis.
Naast dit historisme benut hij graag diens idee van klassestrijd (geactuali
seerd als strijd om de schaarsheid aan informatie, Habermas), van
rationalisering van de praxis en van ideologiekritiek. Een en ander moet
dan uiteraard historistisch en conceptualistisch worden verstaan als
‘heuristic device’ e.d. (302).
Ik geloof, dat de schrijver de radicaliteit van Marx’ historisme (289) trouwens ook van dat van Foucault (338) - schromelijk overschat.1
Hoe dit evenwel ook zij, uit deze combinatie van nominalisme en historis
me kan weinig anders volgen dat hetgeen we bij Bertels overhouden, een
leer van tijdelijke maar ‘transcendentale’ grondnoties in de zin van
T. S. Kuhns ‘paradeigma’s’ en Foucaults ‘epistèmes’ als horizonten van
menselijk denken (24 sq, 337 sq), waarbinnen telkens nieuwe modellen
kunnen worden uitgeprobeerd: ‘Het model pretendeert immers niet ‘waar’
te zijn, het is op zijn best tijdelijk informatief’ (348). De geschiedwetenschapper kan in dit verband provisionele grondbegrippen aandragen,
want Bertels ‘wetenschappelijke’ geschiedenis licht op als verzamelbak
van sociologische grondbegrippen: ‘het grote dossier waaruit vele funda
mentele konsepten in de sociale wetenschappen gelicht zijn’ (303), ‘een
laboratorium van de sociale wetenschap’ (305).
GESCHIEDENIS

ALS

‘SOCIAL

SCIENCE’

Hiermee zitten we dan eindelijk bij het hart van de zaak: de wetenschaps
leer en de methodologie van de geschiedenis. De vraag naar de mogelijke
eigengeaardheid van de historische methode, wordt door Bertels zelfs
niet overwogen. Wil geschiedenis wetenschap zijn (worden), dan alleen
op de wijze van de 'social sciences’, dat is voor hem een soort tautologi
sche zekerheid. De ‘achterlijkheid’ der doorsnee-historiografie (sic!),
haar ontologische, naïef-realistische illusies, haar spreken in ‘ordinary
language’ en schrijven in literaire stijl (hoogst gevaarlijk!, 304) kan en zal
1 Men vergelijke t.a .v . h e t radicale historism e: J. K lapw ijk, T ussen H istorisme en
Relativism e en evenzo (m et verw ijzing n a a r Marx) h e t a rt. ‘O ver verschuiving v an
n o rm en en h istoristische filosofie’ in : Philosophia Reformata, 37 (1972), 26-41.
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een einde nemen, zodra de historicus zijn analytisch materiaal gaat ont
lenen aan de sociale wetenschappen.
Bertels poneert een soort wederzijdse afhankelijkheid tussen de ge
schiedenis en de ‘overige’ sociale wetenschappen. De geschiedwetenschap
heeft van haar kant nl. de ‘totaliteit’ der geschiedenis in beheer. Zij mag
‘Fundgrube’ zijn van de sociale wetenschappen. Zij dient de ontleende
concepten en categorieën terugkoppelend te bewerken en te beproeven in
de dimensie van een diachronisch en gedecodeerd verleden om ze alsdan
als sociaal-historisch gestructureerde begrippen de overige wetenschappen
wederom aan te bieden (305). Op die manier kan ze - zo althans meen ik
Bertels te moeten verstaan - van haar kant een fundamentele bijdrage
leveren voor de uitbouw van de kritisch-historische richting in de socio
logie (C. Wright Mills, Habermas, 303). Het huwelijk tussen de sociale
studie van verleden en heden is aanstaande en Bertels drukt de annonce.
Maar om het hoofd voorlopig koel te houden: voert de idee van ge
schiedenis als ‘social Science’ niet onder het methodologisch juk van
Popper, Hempel, Nagel, De Groot c.s. ? Inderdaad wil Bertels de historicus
laten borduren op het stramien van verklaren, voorspellen, testen, falsifië
ren. Hij beseft echter, dat de Popper-Hempel-these (predictie vanuit
bijzóndere beweringen conform algemene wetten) voor de historicus een
onhaalbare kaart is.1 Toch moet de geschiedenis ‘scientific explanation’
zijn! Hij is er dus op uit de hypothetisch-deductieve methode te verruimen
en meent een flexibele verbreding gevonden te hebben in de verklarings
kracht van modellen (328 sqq). De laatste moeten dan - zoals ik reeds
opmerkte - worden verstaan als ‘wegwerpartikelen’ (348) conform ’s
schrijvers kentheoretisch nominalisme, waarvoor hij de verantwoording
verder maar 'terzijde’ laat (345)!
Blijft de wijsgerige verantwoording een van de zwakke steeën in het
boek, de modeltheoretische koerswending in de geschiedmethodologie
snijdt als zodanig hout en wordt in de gehele diss. uitermate instructief
behandeld, vooral waar hij de Amerikaanse ‘new economie history’ ter
sprake brengt: ‘De kern van de ‘new economie history’ ligt in het modelgebruik’ (181). Ik moet nu echter herinneren aan de aanvang van dit
artikel, waarin ik - op grond van verklaringen van specialisten! - mijn
aarzelingen uitdrukte t.a.v. de reikwijdte van allerlei moderne, mathe
matische en modeltheoretische methodes in de geschiedenis. Het voor mij
merkwaardige is, dat Bertels zelf moet toegeven dat het modelgebruik
van de cliometrici of van de ‘histoire quantitative’ van Marczewski c.s. uit
de hand dreigt te lopen. De modellen worden spoedig te complex, het
aantal variabelen te groot, de uitkomst onzeker (182)2.
Een en ander plaatst de lezer toch wel voor een opmerkelijke tegen1 B ertels negeert overigens h e t subtiele verschil door P o p p er aan g eb rac h t tu ssen
'th eo retica l' en 'non-theoretical Sciences’, Poverty of H istoricism , New Y o rk :
H arp er Torch, z.j., p. 150. Hij k an zodoende ook m et diens ‘logic of situ a tio n s’
m oeilijk u it de voeten.
2 Zie h et bekende art. van B. H . Slicher v an B a th N ieuw e wegen in de A m erikaanse
economische en sociale geschiedenis, in: T ijdschrift voor Geschiedenis, 82 (1969),
206-232, m .n. 210. Ik wijs nog te r vergelijking op de enorm e onzekerheids- en
onnauw keurigheidsgraad in h e t eveneens m odelm atig opgezette R apport v a n de
Club v an Rom e. In h et geval v an de A m erikaanse cliom etrici is iem and als Fishlow
inzake h e t econom isch belang v an de ‘railro ad s’ to t een aa n Fogel v o lstre k t tegen-
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strijdigheid, zoals men deze trouwens vaker m.m. aantreft onder protago
nisten van een ‘unified Science’. Enerzijds wordt de gangbare (i.c. literairkritische en hermeneutische) methode gedoodverfd als vaag, subjectief,
onbetrouwbaar, achterlijk en onwetenschappelijk, bezien bij het licht van
de z.g. algemene wetenschapsmethodologie, welke exact en object zou
zijn. Anderzijds blijkt dan naderhand bij een preciese analyse van de
laatste, dat deze al evenmin de begeerde, waterdichte betrouwbaarheid
bezit. Zo ook hier. Willen we ‘scientific explanation’ in de geschiedenis,
dan blijken we te zijn aangewezen op hoogst ‘provisorische’ modellen,
dan moeten we immer een ietwat subjectieve greep doen in de ‘modellen
bibliotheek’ (350), dan heten de bedrijfsuitkomsten onzeker. Min of meer
instemmend haalt Bertels de woorden aan van Slicher van Bath: 'De
modellen kunnen het meest nuttig gebruikt worden bij een klein aantal
variabelen en over een korte tijdsduur’ (182). Akkoord! Maar kan men de
historicus hierop dan vastpinnen?1
Op een dieper niveau keren mijn vragen terug. Bertels erkent, dat de
wetenschappelijke methodes geen neutrale status hebben, dat de weten
schapper een voorwetenschappelijke keuze doet wat betreft zijn orde
ningsschema’s en modellen en dat deze keuze beheerst wordt - zoals ik
eerder aanduidde - door ‘erkenntnisleitende Interessen’ (Habermas, 183),
door het paradigma van een bepaalde wetenschapsopvatting (Kuhn,
337 sqq), door het episteme van een bepaalde tijd (Foucault, 217 sqq). De
kwestie is nu deze, dat de schrijver o.i.v. Foucault van mening is, dat ‘met
het strukturalisme van de late vijftiger jaren een episteme-doorbraak tot
stand is gekomen, waarin geschiedenis en systeem de nieuwe archeologische
laag bepalen’ (222). Een onverbloemde onthulling! Stelt Bertels zich hier
niet met een spengleriaans heroïsme onder het dictaat van de tijd?
Wortelt in deze houding ook niet de gemelde afwijzing van een nadere
kentheoretische verantwoording van eigen uitgangspunt, ‘omdat wie
binnen de horizon van zijn eigen episteme staat, er niet meer dan een
partiële analyse van kan geven’ (222)? En voor mij luidt de laatste,
transcendenteel-kritische vraag: is het werkelijke uitgangspunt van de
wijsgerige bezinning de episteme zelf of haar gelovige aanvaarding?
Bertels voelt overigens zelf de problemen: 1. ‘Een centraal probleem bij
het hanteren van begrippen als paradigma en episteme vormt de on
miskenbaar aanwezig blijvende traditie’ (339): een onbedoeld eresaluut
aan de door hem zo gesmade ‘Wirkungsgeschichte’ van Gadamer en de
historische hermeneutiek. 2. ‘Bij Foucault en Kuhn blijft ook het ont
staan of de opkomst van hun basisbegrippen heel onduidelijk .... terwijl
Foucault de breuken in de geschiedenis beschrijft maar niet verklaart’
overgestelde u itk o m st gekom en. Vgl. de discussies in N ew Economie H istory, ed. P.
Tem in, P enguin Books, 1973.
1 Veelzeggend a c h t ik ook, d a t B ertels zijn betoog baseert op studies u it de econo
m ische, sociale en dem ografische geschiedenis, w aa r m odellen reeds enkele tien tallen
ja re n gebezigd w orden. De zuurproef h ad hij elders m oeten nem en. V an hem h ad ik
g raag geleerd, hoe de voorgestane verklaringsschem atiek to eg ep ast w o rd t of a lth an s
to eg ep ast zou ku n n en w orden in ku n st-, cultu u r-, godsdienst- en w eten sch ap s
geschiedenis. M aar ju ist hier blijkt h e t w erk v a n m oderne v ak h isto rici ‘voor n iet
geringe k o m plikaties te zorgen' en b lijk t iem and als N eedham , schepper v an Science
and Civilization in China, zelfs ‘verrassend nieuwe inhoud' te k u n n en p roduceren en
d a t als v ru c h t v a n ‘trad itio n ele m e th o d e’ (lOsq). H e t k an verkeren.
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(342) : een ongewilde rehabilitatie van de geschiedenis als geschied
schrijving en niet als zuivere ‘scientific explanation’. 3. ‘De (paradigma-)
doorbreking is enerzijds evenement, maar anderzijds structuur-genererend
evenement; hoe kan een gebeurtenis structuren genereren?’ (342): een
impliciete erkenning van de antinomie waarop een structuralistische
zelfkritiek zou moeten uitlopen.

ANACHRONISTISCH TEGENOVER HERMENEUTISCH?

Rest nog in Bertels boek de curieuze omschrijving van geschiedweten
schap als ‘dialektiek van het eigentijdse en anachronistisch onderzoek’ (22)
of als ‘dubbel perspectief van onze moderne anachronistische analyse en de
eigentijdse beleving van mensen toen en daar' (320). Een definitie opgericht
op de drie poten van ‘anachronistisch onderzoek’, ‘dialektiek’e n ‘eigentijd
se beleving’. Inzake het eerste leunt Bertels terminologisch aan tegen
Foucault en doelt dan op de gememoreerde blootlegging van conjuncturen
en structuren m.b.v. de transcendentele episteme’s en concepten die eigen
zijn aan de moderne wetenschap. 'Anachronistisch’ heet zulk onder
zoek, omdat het eerst vanuit een modern-wetenschappelijk referentie
kader mogelijk wordt en vanuit de belevingswereld van de onderzochte
cultuur (periode) principieel onherkenbaar moet heten. Zo zou de door
Goubert aangetoonde samenhang tussen demografische conjunctuur en
graanprijsontwikkeling in het Frankrijk van de 17e eeuw voor de zeventiende-eeuwers zelf abracadabra zijn geweest, aldus Bertels (19).
Allereerst merk ik op, dat reeds op het standpunt van Bertels de term
‘anachronisme’ in de lucht hangt, zodra de contemporaine geschiedenis
in zicht komt. Maar ook afgezien daarvan is de term inadequaat. Welke
verschillen zich nl. ook mogen voordoen tussen een meer hermeneutische
en een meer structurele onderzoekmethode, anachronistisch zijn beide,
omdat geschiedenis so wie so samenhangen blootlegt, vraagstellingen
introduceert en betekenissen onderkent (ook voor later!) die in de be
trokken tijd gekend noch bevroed konden worden. Tegelijk zijn beide
niet-anachronistisch, in zoverre de economisch-sociale en demografische
geschiedenis net zo min als de traditionele werkwijze zal kunnen voorbij
gaan aan bestaande noties en voorhanden notities in het onderzoekingsveld. Ik bedoel, dat ook structurele analyse het telkens weer blijkt te
moeten hebben van (toendertijd als zinvol beleefde!) registraties van
inwonertal, produktiegroei, investeringsrendement, nationaal inkomen
en wat dies meer zij.1
1 I. Schöffer h eeft in h e t a rt. ‘Twee wegen n aa r h e t verled en ’, in: N .R .C ., Cult.
18-5-1973 langs ie tw a t andere weg eveneens gew ezen op de w ezenlijke
'sam enhang tussen beide m ethodes’. Ik a tten d e er ook op h e t opm erkelijke gegeven, d a t
h e t stru ctu rele onderzoek in zekere m a te afhankelijk lijkt te blijven v an reeds vroeger
vigerende interesses (hoe prim itief ook) bijvoorbeeld inzake dem ografie en sta tistiek .
Zo is wel de vraag gesteld, of een w erkelijk o m v a tte n d m odelm atig onderzoek bijvoorbeeld inzake de vroegere ontw ikkeling v an een gehele volkshuishouding:
S. K uznets, M arczewski - ook m aar de grond kan kom en zonder sta tistisc h grondm ateriaal dienaangaande. De Jonge, Van geval tot getal, A m sterdam , 1969, m eent
v an n iet en stelt, d a t zulk m acro-econom isch g ro n d m ateriaal d an ook n ie t m eer te
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Het tweede sleutelwoord in Bertels definitie van geschiedenis ‘dialektiek’ of ook ‘twee zeer verschillende optieken’ (22) of ook ‘dubbele
waarheid’ (93) - geeft te denken: ik kom er zo op terug. Mij intrigeert
echter vooral het tertium, de term ‘eigentijds onderzoek’ in de zin van
‘eigentijdse belevingen van mensen toen en daar’. Welke betekenis kan
men na al het voorafgaande hieraan nog hechten?
Binnen de idee van geschiedenis als 'social Science’ wil de auteur nog
enige ruimte laten voor de ‘expérience vécue’ van de evenementiële ge
schiedenis en haar ‘descriptieve reconstructie’ (28)! ‘De ‘Lebenswelt’ van
een tijd, door Dilthey en de groep der hermeneuten zo hartstochtelijk ver
dedigd als de onuitputtelijke bron van betekenissen die de historicus
intuïtief moet vatten ..., heeft een eigen oorspronkelijkheid’ (28). ‘Een
dilemma tussen ‘Verstehen’ en verklaren wordt ontlopen’ (27). Dat klinkt
positiever dan het is. Verstaan en beschrijven zijn voor Bertels niet meer
dan een ‘eerste stap van de wetenschappelijke procedure’ (320). In de
anachronistische diepteanalyse ‘vallen intuïtie en Verstehen weg’ (28).
Uiteindelijk moeten we komen tot een ‘herleiding van de expérience
vécue: m.b.v. modellen dienen regels geformuleerd te worden om het
bonte en gevarieerde van de historische feitelijkheid te kunnen begrijpen
als transformaties van een beperkt repertoir (336). Kortom, de historische
verklaring met formules, tabellen en grafieken overtroeft op den duur de
historische intuïtie en narratieve beschrijving.
Dat Bertels de historische en literair-hermeneutische intuïtie in eerste
instantie niet kan laten vallen, ligt in de rede. Het lezen van de code
gaat immers noodzakelijk aan het ontcijferen van de code vooraf. De
culturele expressies en haar semantemen en permutaties zullen toch als
zodanig herkend moeten worden, wil men doorstoten naar haar verborgen
regulatuur. Hoe dit herkennen en verstaan echter metterdaad mogelijk is,
daarover bij Bertels geen woord! Alsof de reconstructie van de belevings
wereld niet juist de crux is van alle hermeneutiek. Alsof de historische
herbeleving een simple herhaling zou zijn van de originaire belevings
wereld in heel haar verwarrende veelvormigheid en tegenstrijdigheid. Het
gaat hier immers om talloze feiten op talloze momenten door talloze
mensen in de meest uiteenlopende sociale relaties, tijdsomstandigheden en
conflictsituaties belicht en beleefd. Reconstructie is iets anders dan
reduplikatie.
De hier bedoelde naïef-realistische identificatie van het hermeneutisch
verstaan met zijn object blijkt de schrijver telkens weer parten te spelen,
hoezeer hij van leer trekt tegen zulk een 'ontologische realiteitsillusie’
(297, 304). Hermeneutiek heeft echter reeds bij Dilthey geleid tot een
‘Kritik der historischen Vernunft’. Sedert Dilthey is in de geschiedenis
filosofie steeds helderder gezien, dat de historische hermeneutiek selectie,
concentratie, representatie, symbolisatie en wat dies meer zij, impliceert.
Wie bereid is een ogenblik na te denken over een gangbare zinsnede in een
geschiedenisboek als ‘de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog’, die kan
zich voorstellen wat ik met dit soort termen bedoel. Wil men geschiedac h te rh a len is, p. 11, 12, 16. V oor zover h et echter wel v o o rh an d en is (F rankrijk,
U.S.A.), slu it de sta tisticu s zich derhalve aan bij een vroeger in principe reeds a a n 
wezige en op schrift gestelde interesse.

205

methodologisch verder komen dan de reeds min of meer klassiek geworden
posities van Dilthey, Rickert, Troeltsch, Weber c.s.1, dan zal het onder
scheid moeten worden vastgehouden tussen de ‘eigentijdse’ ervarings
wereld èn haar historische reconstructie en conceptualisatie. Zulk een
conceptualisatie is allerminst een prerogatief van de structurele analyse.
Bertels belast de discussie met een versleten dilemma als hij enerzijds de
‘expérience vécue’ zelf in zijn idee van geschiedenis als wetenschap op
neemt en haar anderzijds wil terugdringen vanuit een anachronistische
analyse. Het moet maar gezegd, zo’n idee is inderdaad door en door
dialectisch.2
DE HO RIZO NT VAN Z I N - E R V A R I N G

Men zal er goed aan doen, het gevaar van zo’n dialectische geschiedmethodiek niet te onderschatten, ook niet voor de praktijk. Zodra de
structurele diepteanalyse van de economische, sociale en demografische
geschiedenis wordt getrokken in de richting van een structuralistische
diepteanalyse en deze structuralistische ‘hermeneutiek’ op haar beurt het
motto 'lees maar, er staat niet wat er staat' gaat uitspelen tegen de historisch-hermeneutische methode, dan kan de historiewetenschap eerst
recht in het drijfzand van willekeur geraken. Bertels zelf klaagt terecht
over de ‘onduidelijkheid’ welke kleeft aan Lévi-Strauss’ decoderingsprocedures en over ‘een in hoge mate onkontrolleerbare eruditie’ die
beslist over het raster waarin de semantische basisgegevens worden ge
rangschikt en modelmatig gepermuteerd (253). Willen we de geschiedenis
niet geheel naar onze hand zetten, dan blijft aansluiting bij de bron onopgeefbaar, al moet ik er tegelijk aan toevoegen, dat de bron in principe
onuitputtelijk is en nieuwe generaties wellicht opnieuw aansluiting zullen
weten te vinden. ‘Bij elke hardnekkig nagestreefde historische reconstruktie komt een moment, dat de herbronning wijkt (sic! J.KI.) voor
het anachronistisch referentiekader van de onderzoeker’, aldus de
1 Meer m ateriaal hierover in J. K lapw ijk, Tussen H istorism e en Relativisme, m .n.
cap. IV en V.
2 In een v an de toegevoegde stellingen v an B ertels d issertatie heeft hij zich n au w 
keuriger uitgelaten. ‘G eschiedw etenschap is een am bigue discipline; enerzijds d ien t
zij de eigentijdse ervaring van een kultuurgroep in een historiese periode te rekonstrueren, anderzijds d ient zij deze ju ist te konfronteren m et de anachronistiese
analyse, die m odern w etenschappelijk onderzoek m ogelijk m a a k t’. A nders d a n in de
bovengegeven definitie is hier in elk geval h e t onderscheid gem arkeerd tu ssen eigen
tijdse beleving en historische rekonstruktie. V an welke a a rd d it onderscheid is,
d aaro v er pleegt de geschiedm ethodologie zich se d ert Schleierm acher en D ilth ey
klaarheid te verschaffen. H et lijkt, alsof h e t stru k tu ralism e zich d it onderscheid te r
nauw er nood kan perm itteren. H e t d rijft de herm eneutiek in de hoek v an een
realistische reduplikatie-theorie. W aarom ? ‘H erm eneutiek is m a ar een o pper
vlakkige leesm ethode . .. . De herbeleving of herschepping . .. . zijn tran sfo rm aties
binnen een systeem , p erm u taties v an een klein a a n ta l elem en ten ’ (222). Als d it h e t
geval zou zijn, w aarom dan niet m et L évi-S trauss alle vorm en v an w etenschap h et
stem pel van repeterende m y th e en iteratiev e ideologie o p g ed ru k t (263) ? E n
w aarom d an nog deze 'm yth-ideologiese k ritie k ’ op de w esterse w etenschap een h a lt
toe te roepen, zodra h e t structuralism e zelf in zijn w etenschappelijke p rete n tie s
(toch ook een w esters w etenschaps p ro d u k t of - zo m en wil - een epistem e-doorbraak, 222) aan h et woord kom t?
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schrijver, als hij handelt over moderne Marx-inlijvingen (299). Ik vraag:
dreigt hier het historische niet een speelbal te worden in handen van
‘anachronistische’ jongleurs?
Een en ander betekent allerminst, dat aan het hermeneutische ‘Ver
stellen’ geen gevaren verbonden zijn. Het allergrootste gevaar ligt dunkt
me in de onophoudelijke verstrengeling van hermeneutische en meta
fysische intuïtie, waardoor de grenzen van de wetenschap metterdaad
worden overschreden en het historische in een handomdraai verwordt tot
een ontsluitingsproces van geestesbeginselen a la Ranke of tot een parade
van grote persoonlijkheden als bij Carlyle. Maar dat deze verstrengeling
zich voordoet met de meest uiteenlopende metafysische richtingen
(idealisme, levensfilosofie, existentialisme e.d.), zou een aanwijzing
kunnen zijn dat de verstaansmethode op zich niet metafysisch behoeft te
zijn. Dat erkende geschiedwetenschappers hun werkwijze als een herme
neutisch interpreteren hebben opgevat is voor mij een andere aanwijzing,
voor Bertels een aanleiding hun wetenschappelijkheid te discrediteren
( 202).
Hoofdargument zal echter altijd weer moeten zijn, dat het verstaan
van zin behoort tot de intrinsieke mogelijkheden van de menselijke erva
ring, reeds op voorwetenschappelijk niveau. Zonder deze concrete,
voorwetenschappelijke zin-ervaring zou elk mens volslagen gedesoriën
teerd in de wereld staan. Wetenschap kan dit zin-verstaan abstraherend
ontsluiten en conceptueel verdiepen (voorshands zeg ik, gegeven o.m. het
feitelijk pluralisme van wetenschappen:) in verschillende richtingen. Een
opheffen van dit originaire zin-verstaan is er niet bij. Het verstaan is dus
ook allerminst in de trant van Bertels te omschrijven als een eerste, voor
lopige benadering van het weerbarstige, historische materiaal. Zelfs in de
verst doorgevoerde abstracties van het structureel-statistisch onderzoek
blijft de zin-ervaring richtinggevend.
Zo zie ik haar ook als een transcendentale van de structurele geschiedenis!
Als in de 17e en begin 18e eeuw bij het oplopen van de graanprijzen in
Auneuil, Breteuil en omstreken de mortaliteit stijgt en de doopcijfers
dalen (Goubert), volstaan we dan werkelijk met het registreren van
correlerende lijnen? Pogen wij niet te verstaan, waarom huwelijk en
sterfte zo gevoelig reageren op conjunctuurbaisses? Zoekt de historicus
niet naar een zinvolle explicatie, als geconstateerd wordt, dat na 1740
zulke demografische crises blijken te verdwijnen, hoe moeilijk zo’n
programma ook zou moeten heten?1 Wat doen we met de door Bertels (61)
gememoreerde resultaten van Labrousse, dat 1789, 1817, 1830 en 1848
niet alleen jaren waren van onrust en revolutie, maar ook van prijspieken
en inkomensdalen? Men kan toch niet stellen, dat met het laatste zonder
meer ‘scientific explanation’ gegeven is? Immers, waarom hier wel maat
schappelijke onrust en in de gevallen van Goubert juist niet? Wat voor
informatie geeft Gouberts ‘gezinskaarten-reconstructie’, als we niet hoe
dan ook zouden kunnen aan voelen, wat het brood en de graanprijs en het
huwelijk en kinderen voor de zwoegers en zweters van die tijd betekenden?
1 Cf. P. G oubert, Cent M ille Provenciaux aux X V I I e Siècle, P aris, 1968, p. 8:
'E x p liq u er la d isp aritio n des crises au x cours du X V IIIe siècle p o u rra it co n stitu e r
u n p rogram m e de tra v a il semé de difficultés’.
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Even tussendoor: Waarom vertelt(!) Bertels het door Goubert gerecon
strueerde boosaardige ‘sprookje, dat echt is gebeurd’ van Jean Cocu, een
slachtoffer uit het bijna anonieme legioen (159)?
Ik wil mijn vragen nog breder stellen. Wat zou de waarde zijn van de
structuralistische diepteanalyse of mijnentwege van een freudiaanse
dieptepsychologie of (neo)marxistische ideologiekritiek, wanneer de langs
dergelijke wegen gedecodeerde boodschappen ons niet confronteerden
met een oorspronkelijke, zij het wellicht ook onbewuste zingeving? Op
elk niveau van onderzoek blijkt, dat de mens- en maatschappijweten
schappen betrokken zijn op een ‘expérience vécue’, bevangen binnen een
van meetaan gegeven verstaanshorizont met alle problemen en perikelen
van dien! Zo gezien is structurele analyse ook veeleer een optisch hulp
middel, dan een nieuwe, laat staan de enige optiek.
Daarom is geschiedenis ook geen 'ambigue discipline’ of ‘dialektiek van
tweeërlei waarheid’, waarbij minimalisering van de hermeneuse en
maximalisering van het anachronisme dient te worden nagestreefd. Ook in
het ‘anachronisme’ van het kwantitatieve en statistische onderzoek is de
zin-ervaring directief. ‘Niet langer zijn in de geschiedenis de historische
klapstukken van belang, maar dingen (konjunktuur en struktuur)’, aldus
de misleidende tekst op de omslag van het boek. Dingen?? Als er iets in
ontstaan en ontwikkeling afhankelijk is van menselijke zingeving en
zinbepaling, en los van het economisch handelen en het sociaal gedrag van
mensen en bevolkingsgroepen, los ook van de hieraan georiënteerde
wetenschappen, abracadabra voor ons zou zijn, dan zijn het wel zulke
complexe verschijnselen als conjunctuur en structuur, dat kan niet het
minst het boek van Bertels ons leren.1
DE ‘C R I S I S ’ IN T H E O R I E EN P R A K T I J K

Ik ben begonnen met te verwijzen naar de ‘crisis’ in de moderne geschiede
niswetenschap. Men kan deze m.i. niet zonder meer terugvoeren tot een
intern methodologisch probleem: de botsing van hermeneutisch en
structureel-anachronistisch onderzoek. Deze werkwijzen botsen niet, maar
wèl de verwachtingen en pretenties die dezen of genen eraan hechten. De
bedoelde problematiek is niet zozeer methodologisch als wel epistemolo
gisch en algemeen wijsgerig van aard. Zij kan dan ook alleen worden
opgehelderd in wijsgerige bezinning op de door de moderne geschiedenis
wetenschap geactualiseerde confrontatie met de zinverscheidenheid van
het historische. De geponeerde ‘crisis’ hangt samen met de gelukkige
(hoewel maar al te late) onderkenning van de wezenlijke historiciteit van
economische en sociale structuren, met de enorme verbreding van het
modern-historisch arbeidsveld, met de ontsluiting van ongedachte
1 D e Jonge v e rk la a rt openlijk t.a.v . de k w an titatiev e , m odeltheoretische w erk
wijze van Marczewski, M arkovitch c.s.: ‘V anzelfsprekend v erg t h e t opstellen van
zo’n sam enhangend geheel v an fundam entele veronderstellingen een uitvoerige
bezinning gebaseerd op kwalitatieve ervaring (cursivering door mij - J.K 1.)’, Van
Geval tot Getal, p. 9 (zie ook noot 10). T .a.v. de s trik t k w an titatiev e analyse van
bovengenoem den oordeelt hij zelfs: ‘E en onm ogelijk werk. Zij h ebben zich h et
zicht op de geschiedenis ontnom en', p. 9.
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diepteniveaus in de tijd, waarvan evenwel de onderlinge herleidbaarheid om nogmaals aan de woorden van Braudel te herinneren - een 'piège
puéril’ moet heten. De hieruit voortvloeiende specialisatie in kennis en
differentiatie in methode behoeft, zo gezien, ook geen aanleiding te geven
tot paniek of frustratie. Binnen de algemeen-menselijke, historischhermeneutische horizont van leven en kennen is de ‘crisis’ ten principale
positief te waarderen.
Hoe in de praktijk de verscheidenheid van zin, de divergentie van
methode en de reorganisatie van kennis binnen de vakhistorie verwerkt
dienen te worden, is een punt apart. De prescripties van de methodoloog
zullen hier niet al te veel uithalen. De historicus zal het moeten hebben
van het herhalingsrecept van ‘trial and error’. Maar bij de toepassing
en beoordeling van de laatste zullen ongetwijfeld wijsgerige en zelfs
levensbeschouwelijke preoccupaties en zeker ook methodologische over
wegingen een rol spelen. Wie weet, misschien levert zo ook een methodolo
gische bezinning op zinverscheidenheid en zin-verstaan enige vrucht op.
Per slot van rekening, als de geschiedwetenschap zich niet met zin zou
bezighouden, waarmee dan wel?
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