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Voorwoord d 

Inn 1996 startte het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zijn Uving-
Sfrafó î'es-programma.. Zo begon een volgend traject op de weg die het IISG al een 
tijdjee bezig was in te slaan: het afscheid van de traditionele geschiedschrijving der 
arbeidersbewegingg en de omarming van een nieuw onderzoeksterrein, dat zich onder 
meerr kenmerkte door een grotere aandacht voor het doen en laten van de arbeider 
zélf.. Dat opende een boeiend nieuw perspectief. In de oude visie werden arbeiders 
nogg vaak geschetst als een amorfe massa, die diende te gehoorzamen aan de wetten 
diee in de (marxistische) ideologie waren vastgelegd. Degenen die zich tot de 
arbeidersbewegingg wendden, waren 'klassenbewust'. De overigen nog niet. Meestal 
lagg dat simpelweg aan het feit dat zij 'apathisch' of'afgestompt' waren. 

InIn het nieuwe perspectief werden de arbeiders als zelfstandig denkende personen 
beschouwd.. Ze vertoonden een eigen wil . Werklieden en hun gezinnen maakten 
dagelijkss afwegingen die hun bestaan vorm gaven. Deze konden voor elk huishouden 
verschillendd uitpakken. Zo had ieder gezin zijn eigen repertoire van bestaansstrategieën. 

Persoonlijkk vond ik het concept van de bestaansstrategieën interessant en 
veelbelovend.. De geschiedenis van het alledaagse leven heeft me altijd al geboeid. 
Datt het in de geschiedschrijving van de arbeidersbeweging zelden over arbeiders ging, 
verbaasdee en ergerde me weleens. Voor de ideologische twisten van de partijbonzen 
wass ik nooit zo warmgelopen. Ik kon me trouwens ook niet voorstellen dat de arbeiders 
datt destijds wel deden. Hun drijfveren moesten van een andere orde zijn, zo leek me. 

Tijdenss de discussies die binnen het IISG over het nieuwe onderzoeksprogramma 
werdenn gevoerd, kreeg ik zin zelf 'iets' met bestaansstrategieën te gaan doen. Eerst 
dachtt ik aan een artikel, toen aan een boekje en uiteindelijk aan een proefschrift. Maar 
wass dat haalbaar? Voor zo'n onderneming moetje tijd kunnen vrijmaken, tenminste 
eenn of twee dagen per week gedurende eenjaar of vier. Tot dusverre hadden de taken 
diee mijn baan als adjunct-directeur van het IISG met zich meebracht voor onderzoek 
nauwelijkss ruimte gelaten. Met de steun van directeur Jaap Kloosterman en door wat 
kleinee organisatorische herschikkingen bleek het echter te kunnen. Eind 1995 ging 
ikk aan de slag. 

Hett onderzoek verliep zonder veel oponthoud. Toen de hoofdlijn na het eerste 
jaarr eenmaal vaststond, kon hoofdstuk na hoofdstuk worden voltooid. Wat een 
voorrechtt het is als onderzoeker op het IISG te werken, werd eens te meer bevestigd. 
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Dee rijke collecties van het instituut waren dagelijks letterlijk onder handbereik. Dat 
scheeltt veel tijd, maar is bovendienn erg inspirerend. 

Aann elk van de drie delen heb ik ongeveer eenjaar gewerkt. Zodra een deel voltooid 
was,, zond ik het aan Piet dee Rooy, mijn promotor. Dan volgde meestal al na een week 
off  twee een gesprek, dat altijd zeer plezierig was. De opmerkingen van de promotor 
warenn altijd raak, nuttig en in enkele gevallen zelfs essentieel en richtingbepalend. 
Zoo was de tip om de dossiers van de gemeentelijke armenzorg te gebruiken voor de 
analysee van de individuele bestaansstrategieën goud waard. 

Mij nn IISG-collega's Lex Heerma van Voss, Marcel van der Linden en Jan Lucassen 
warenn zo vriendelijk het manuscript te lezen en suggesties te doen voor verbeteringen. 
Hetzelfdee geldt voor Ad Knotter, die het manuscript onder ogen kreeg als lid van de 
promotiecommissie.. Ik heb daarvan dankbaar gebruik gemaakt. En mijn oude vriend 
Bartt Ganzeman, neerlandicus, heeft de tekst vervolgens doorgenomen op taal- en 
stijlfouten.. Dat was heel leerzaam. Ik bedank deze critici hartelijk. All e onvolkomen-
hedenn die nog zijn blijven staan, zijn uiteraard geheel voor mijn verantwoordelijkheid. 

Jaapp Kloosterman ben ik dankbaar omdat hij mij altijd onvoorwaardelijk heeft 
gesteundd in mijn onderzoeksambities en mij alle vrijheid heeft gegeven deze te ver-
vullen.. Die dankbaarheid geldt trouwens ook de vorige IISG-directeur, Eric Fischer, 
diee al in een pril stadium van mijn wetenschappelijke carrière stimulerend aanwezig 
was.. In een nog priller stadium ging die stimulatie uit van mijn ouders. Zij hebben 
zichh altijd veel inspanningen getroost mijn schoolopleiding in goede banen te leiden 
enn volgden mijn vorderingen altijd met grote belangstelling. Ik vind het dan ook 
jammerr dat mijn vader geen getuige meer kan zijn van deze nieuwe mijlpaal. 

Tott slot bedank ik Tine Sierink, mijn levenspartner. Zij zorgde voor de hard- en 
software,, maar was bovenal mijn steun en toeverlaat. En ze moest zo nu en dan mijn 
geestelijkee afwezigheid tolereren. Dat die van voorbijgaande aard was, kan ik echter 
niett beloven. Ik heb de smaak te pakken gekregen. 

Amsterdam,, augustus 2000 


