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Inleiding

1. Modernisering: een problematisch 
concept? 

2. History from below

3. Hoe een onderzoek opzetten? 

4. Operationaliseren van de 
probleemstelling = taakomschrijving

5. Bronnen: een (hele) korte introductie

6. Praktische afspraken
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- “Modern Times” versus “Les Temps

Modernes”: twee verschillende 

betekenissen

http://www.youtube.com/watch?v=d9gY2akv384
http://www.youtube.com/watch?v=d9gY2akv384
http://www.youtube.com/watch?v=G9ar-INFf8w
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• Geheel van samenhangende maatschappelijke veranderingen die vanaf de 
18e eeuw hebben plaatsgevonden

• Politieke, culturele, economische en sociale veranderingsprocessen: 

– Van soevereine vorsten naar soevereine natiestaten
– Overgang van standenmaatschappij naar een ander samenlevingstype
– Urbanisatie en verandering solidariteitsverbanden
– Scheiding publiek-privaat
– Afbrokkelen religieus wereldbeeld en de opkomst van een seculiere cultuur
– Pedagogisering
– …

• Problematisch concept: niet lineair, meerdere moderniteiten, associatie 
tussen moderniteit en vooruitgang

1. Modernisering. Een problematisch concept? 



• Traject families koppelen aan bredere historische context en 
veranderingen die zich in de loop van de 19e en 20e eeuw hebben 
voorgedaan:

1. Demografische transitie, industrialisering en verstedelijking 
(sociaaleconomisch)

2. Alfabetisering, pedagogisering en secularisering (sociaal-
cultureel)

3. Democratisering, WO I en II (sociaal-politiek)

1. Modernisering: een problematisch concept? 



– 1e fase: ME en AR: 
Immobilisme – “natuurlijk 
herstel”
• Economische bloei: stijgt

• Recessie: daalt

• Hoge mortaliteit tijdens 
crisisperiodes

• Malthusiaans patroon:

• Oplossing: uitstel/afstel huwelijk, 
zelfbeheersing. Later: anticonceptie

Demografische transitie
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Demografische transitie



• Regionale verschillen

• Vlaanderen ‘achter’ op Wallonië

• verband met andere moderniseringsprocessen

• Twee periodes: 

– 18de-begin 19e eeuw: nog steeds huwelijksuitstel wel 
daling van mortaliteit  

– tweede helft 19de eeuw: huwelijksleeftijd losgekoppeld 
van economische zelfstandigheid.  

• Algemene tendens: jonger huwen, zonder geboortebeperking

Demografische transitie



• Tweede helft achttiende eeuw: overwegend landelijke wereld

• Scheidslijn tussen stads- en plattelandsbevolking is zeer scherp

• Rurale overlevingsstructuren: 

- De meeste boeren werken zelfstandig, opbrengst wordt voornamelijk 
gebruikt om zelf te overleven (autarkisch systeem)

- Het gezin is de eenheid van consumptie en productie

Ontwrichting: proletarisering

Industrialisering en ontwrichting van de rurale samenleving



• Proletarisering (loonarbeid) al ingezet in 18de eeuw en vroeger, hoogtepunt in 
19de eeuw

• Specifiek voor Vlaanderen: versnippering van de grond. 

• Verklaring:

• Demografie ? 

• Overerving ?

• Expansie van de linnennijverheid ! 

• Huisnijverheid: 

• Putting out/Verlag systeem in combinatie met ‘perverse’ investeringen

• Overlevingstrategie, ‘meest moordende van alle industrieën’

• Dit proces: proto-industrialisering.

• Verpaupering platteland. Indicatoren: behoeftigheid, massale plattelandsvlucht, 
hongerdood,…

Industrialisering en ontwrichting van de rurale 
samenleving



• Wat? Mechanisatie, arbeidsdeling, 
centralisatie in fabriekshallen

→ productiviteitstoename

→ groei BNP/capita

• Voorwaarden “take off”: 

- Aanbodzijde: kapitaal, arbeid 

techniek, grondstoffen 

- Vraagzijde: grote(re) afzetmarkten, 

institutioneel kader

+ sociaal-culturele voedingsbodem

Spinning Jenny, 1764 

Industrialisering



Bron: David Vincent, 2000. 



• Alfabetisering: internationale en regionale verschillen

– Internationaal: verschillen katholieke en protestantse landen

– Regionaal: verschil tussen stad en platteland. 

• (Kinder)arbeid en onderwijs

– geletterdheid is erg waardevolle ‘sociale meter’ (cf. vandaag)

– Leeftijd plechtige communie

– Schoolverzuim recht evenredig kinderarbeid

• Kentering: tweede helft negentiende eeuw

– Tijdens en na de eerste schoolstrijd (1878-1884) 

– Industrie vragende partij

Kinderarbeid, alfabetisering en sociale mobiliteit



• Resultaat verandering: pedagogisering van de maatschappij 

• proces waarbij de school en onderwijsprofessionals in 
toenemende mate invloed zijn gaan uitoefenen op het leven 
van kinderen

• onderwijs en opvoeding in toenemende mate onttrokken 
van het gezin

• reproductie van waarde en normen van dominante klassen 
(vb. ASLK-sparen)

• Mentaliteitsverandering: onderwijs als hefboom voor sociale 
mobiliteit en sociale promotie

• Genderverschillen blijven bijzonder groot

Kinderarbeid, alfabetisering en sociale mobiliteit



1. Secularisatie als groeiende ontkerkelijking: aangevochten

2. Secularisatie als laïcisering: het dalende belang van de waarden 
geïnstitutionaliseerd in de kerken voor de omkadering van het 
alledaagse leven in een moderne samenleving

1. Manifest (resultaat van een politiek beleid)

2. Latent: °wisselgodsdiensten en gedeeltelijke 
‘wisseloplossingen’ (vb. communisme)

3. Secularisatie als interne (kerkelijke) verandering en verzuiling

Secularisering en laïcisering
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= secularisering

Eén van de gevolgen

Verzuiling

Secularisering en laïcisering



• Belgische katholieke verzuiling, reactie op: 

• algemeen stemrecht

• schoolstrijd (antiklerikalisme)

• uitbouw sociaaldemocratie

• Aanvankelijke betekenissen: 
– begeleiding van wieg tot graf door religieuze organisaties

– segregatie maatschappij: natie binnen de natie, “gesubsidieerde vrijheid”

• Gaandeweg: loskoppeling godsdienstig wereldbeeld. Dus ook 
socialistische en liberale zuil 

• Definitie: “Een zuil is een relatief geïntegreerd, met een enkele 
politieke partij verbonden netwerk van organisaties die op grond 
van een godsdienst,  levensbeschouwing of ideologie in 
uiteenlopende domeinen werkzaam zijn”

Secularisering en laïcisering: verzuiling



• Emancipatie van de massa: erkennen van de rechten en vrijheden van 
het individu

→ 1789: Franse revolutie

•De democratisering van het stemrecht in België (wettelijk kluwen!):

1) 1830-1894: Cijnskiesrecht
2) 1894: algemeen meervoudig stemrecht (capacitair + censitair)
3) 1919 (1921): algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen 
4) 1948: algemeen stemrecht

•Stemrecht één van dé speerpunten in arbeidersbeweging én 
vrouwenbeweging

Democratisering



• History from below – Alltagsgeschichte

– Eerste fase: strijd tegen onderdrukkers

– Tweede fase: mentaliteit, leefwereld en 
cultuur

• E.P. Thompson  (1963): “the working class made 
itself as much as it was made”

• Her-story in plaats van his-story 

• People without history: krijgen ook een 
geschiedenis

2. Een geschiedenis van onderuit



• Familiegeschiedenis: Peter Laslett (jaren 1960)

– Ging in tegen clichés over honkvaste kerngezin

– Crisis gezin in lange termijnperspectief

• Micro-geschiedenis

• Kanttekeningen bij de « gemene geschiedenis »: 

- Dagelijks leven: altijd een selectie

- De kleine man : de niet-machthebber

- Niet verzanden in anekdotiek

- Nostalgische romantisering

Een geschiedenis van onderuit





Familiegeschiedenis is hot

Zie collegeplank



Familiegeschiedenis is hot

Familiekronieken als 
levenswerk



Rijk privé-archief?

Postkaarten

Notariële akten

Zegels familiebedrijf

Familiefoto’s

Getuigschrift lager onderwijs



STAP 1. Na keuze onderwerp: literatuurlijst (secundaire 
literatuur) opstellen en inlezen
STAP 2. Probleemstelling en vragen
STAP 3. Confrontatie met primaire bronnen (heuristiek)
STAP 4. Synthese

Bij 3. begint opnieuw -> wisselwerking tussen 
literatuur en bronnen

Constante wisselwerking (!)

3. Hoe een onderzoek opzetten?  



STAP 1: Literatuurlijst opstellen en inlezen

1. ‘papieren’ bibliografieën

2. elektronische bibliografieën, databanken en catalogi 

3. excerperen van tijdschriften

4. literatuurlijsten van publicaties

5. standaardwerken opsporen via reviewartikelen en recensies

Hoe een onderzoek opzetten?  



STAP 2: probleemstelling en vragen

– Formuleren van probleemstelling of vraagstelling na consultatie 
secundaire literatuur (hiaten, hypotheses) en verdere afbakening van 
het onderwerp (tijd - ruimte)

– Probleemstelling => hypothese of stelling

– Probleemstelling en onderzoeksvragen structureren de opbouw van 
het betoog

– Is nodig om: 

• « Spreken van de bronnen » te vermijden

• Louter beschrijvende historiografie te vermijden

Hoe een onderzoek opzetten?  



STAP 2: probleemstelling deze oefening

• MODERNISERING VANUIT 
MICROPERSPECTIEF/LOKALE GESCHIEDENIS

• Traject families koppelen aan bredere historische 
context en veranderingen in de loop van de 19e

en 20e eeuw:
1. Demografische transitie, industrialisering en verstedelijking

2. Alfabetisering, pedagogisering en secularisering

3. Democratisering, verzuiling

+ Cesuurmomenten: Eerste en/of Tweede Wereldoorlog 
+ Kolonisering

Hoe een onderzoek opzetten?  



STAP 3: Confrontatie met de primaire bronnen: methodologie

• Belangrijk: keuze methodologie

- in functie van probleemstelling: macro/micro: andere bronnen en 
methodologie; kwantitatief / kwalitatief

• Tijdens onderzoek: altijd terugkoppelen naar probleemstelling en 
vraagstelling én secundaire literatuur

• Familiegeschiedenis: history from below / micro-storia via de life story 
approach = methode

• kwalitatief, mentaliteitsgeschiedenis, mondelinge geschiedenis

• kleine onderzoekseenheid, maar grote vragen

Hoe een onderzoek opzetten?  



STAP 4: synthese in wetenschappelijke tekst

Wetenschappelijke tekst (scriptie, paper,…) bestaat uit:

1. Inleiding
- situering binnen historiografie (relevantie)  

- afbakening onderwerp

- probleemstelling – onderzoeksvragen (structuur tekst) + hypothese/stelling

2. Het betoog

3. Besluit
- synthese: alomvattend antwoord op de probleemstelling

- antwoorden op de verschillende (deel)vragen samenbrengen + breder belang

Paper heeft ook deze structuur! Aandacht voor kritisch apparaat

Hoe een onderzoek opzetten?  



4. Operationaliseren onderzoeksvraag: opdrachtomschrijving
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Opstellen kwartierstaat: opdrachtomschrijving
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Vervolg opdrachtomschrijving
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Vervolg opdrachtomschrijving



•

•

•

•

+ Kleine opdrachten

http://www.familiegeschiedenis.be/


•

•

–

–

Wie, wat, waar, waarom, wanneer,… 

5. De bronnen



Stap 1. Het geheugen

Eerste opdracht: familiegeheugen aanspreken en familiearchief in 
kaart brengen! Probeer al een kwartierstaat te maken en breng 
deze mee naar de volgende les.

(zie leidraad op Ufora: ‘Mondelinge Geschiedenis’)

http://www.familiegeschiedenis.be/inhoud/stap-1-het-geheugen


Stap 2. Gedeelde kennis

http://www.familiegeschiedenis.be/inhoud/stap-2-gedeelde-kennis


Stap 3. Naar het archief

http://www.familiegeschiedenis.be/inhoud/stap-3-naar-het-archief


http://search.arch.be !!!

http://search.arch.be










• Mooie oefening om het historisch ambacht onder de 
knie te krijgen

• Beperkte tijd: 

– Ga het hele jaar door aan de slag!

– zo snel mogelijk keuzes maken (!). Stuur zo snel 
mogelijk de brieven naar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg (indien nodig)

• Gebruik het forum op Ufora. Wissel gegevens uit:

– Archief (een ‘missing link’)

– Praktische informatie

– Per provincie, stad, dorp, …

Toch nog vragen? davy.verbeke@ugent.be

Besluit

mailto:Tom.depaepe@ugent.be


Jouw onderzoek in Vlaamse Stam?

Student Elias Degruyter in Vlaamse Stam 52, nr. 4 (2016): 462-471.


