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faalden door factoren van buitenaf: de
concurrentiekracht van de textielnijverheid in
Twente en het achterblijven van orders van
de Nedcrlandsche Handel Maatschappij.
Opvallend m zowel Harderwtik als Enkhuizen is
de geringe betekenis van de visserij voor de
~tedelijke economie. De drie bovengenoemde
studies leveren trouwens meer interessant
vergelijkingsmateriaal op, maar dat wordt hei:HIS
niet uitgewerkt. Een vergelijking tussen de dnc
plaat~en had tot aardige conclusies kunnen leiden
en had de afzonderlijke studies. hoc waardevol op
zichzelf ook, meer reliëfkunnen geven.
ln dit opzicht is het ookjammer dat de drie
ovenge artikelen feitelijk buiten het gcstelde
onderzoeksgebied vallen, zowel wat betreft het
onderwerp als de bestudeerde periode. Waarmee
overigens mets wordt gezegd over de k walitcit
van deze bijdragen. Zo LS Sonnevelds schets van de
armenzorg io Hoorn omstreeks de laatSte eeuwwisseling niet alleen boeiend, maar ook zeer helder
geschreven. En in hun artikel over de crisisJaren in
Harderwijk komen Stroeken en Nijman na een
goed opgebouwd betoog tot de conclusie dat de
vissers in de jaren dertig nog niet zo slecht af
waren. De Zuiderzeesteunwet bood hen
aanzienlijk meer voordcel dan de Crisissteunwet
de werklozen. Het boek wordt afgesloten met
fragmenten uit het dagboek van Cornelis
Cartcnsz. Dekker, een Zaanlandcr die verslag doet
van gebeurtenissen in zijn omgeving aan het eind
van de 18de en het begin van de 19de eeuw. Men
maakt door de ogen van een 'minvermogende'
kennis met de sociaal-economtsche, politieke en
culturele geschiedenis van de Zaanstreek. Oe
dagboekfragmenten zijn bovendien aardig omdat
er elementen in doorschemeren van wat Doedens
volkscultuur noemt. I lij verwijst daarbij naar
Ca rio Ginzburgs briljante 'Oe Kaas en de
Wonnen', waarin aan de hand van inquisitieverslagen het portret van een t6de eeuwse
Italiaanse molenaar wordt geschetst.
Samenvattend kan worden geconstateerd dat
'Zuiderzeesteden' een boeiende verzameling
historische studies bevat. Hopelijk vormt deze
uitgave de aanzet tot nader onderzoek op
het braakliggende terrein van de gesduedenis
van bet Zuiderzeegebicd. 'Zuiderzecsteden'
IS verknJgbaar in de boekhandel voor de prijs
vao]29,50.
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