recensies
tional trade in herring. More discussion of changes

Cauwer, Peter De, Tranen van bloed. Het beleg van

in tastes and the effects of competition from other

’s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden,

fish as well as other food sources like grain, only

1629 (Oorspronkelijk dissertatie Universiteit van

hinted at in the closing pages (228-229, 233-234)

Amsterdam 2007, Amsterdamse Gouden Eeuw

could have offered a valuable complement to the

reeks; Amsterdam: Amsterdam University Press,

production figures. While the goal of offering

2008, 414 blz., € 55,-, isbn 978 90 8964 016 1).

novel methodological approaches to environmental history is not fully reached, certainly there are

Met de val van ’s-Hertogenbosch stroomden vele

considerable contributions to an understanding of

honderden nieuwsgierigen toe uit de onmiddellijke

the relationship of people to their environment.

omgeving van de stad, al snel gevolgd door bur-

The general impression that in early modern

gers uit Brugge, Holland en verder, en tot slot een

Europe there were too few people with too few

enkele buitenlandse handelaar of edelman – elk

tools to do a lot of damage to nature is confirmed

gebrand op een eigen blik op de veroverde, her-

in this case. The general impression that economic

overde of bezette stad, naar gelang het perspectief.

activity depended on environmental change, for

De historiografische interesse in ‘1629’ weerspie-

herring the change being the migration patterns

gelt dit vroegmoderne ramptoerisme in belang-

of fish, is confirmed as well. Poulsen reports the

rijke mate, waarbij lokale historici vele honderden

views of his predecessors extensively and accu-

detailstudies maakten van het beleg. Daarnaast

rately. There are few surprises in the conclusions

kreeg het beleg, die grandioze overwinning van

with many of the earlier observations of those his-

stedendwinger Frederik Hendrik, (uiteraard) een

torians about the economics of the herring fishery

belangrijke plaats in de Nederlandse literatuur over

confirmed, though there is valuable correction of

de opgang van de Republiek. De inbedding in de

some past students of the topic. While Poulsen

bredere internationale context en literatuur bleef

talks about more research to be done and though

anderzijds merkwaardig beperkt, al werden de

he does point to ways in which science can and will

negatieve gevolgen voor het Spaanse koninkrijk en

in the future be helpful in understanding the past

de Zuidelijke Nederlanden zeker onderkend.

behaviour of people and other animals, the broad

Peter De Cauwer vult met zijn recent bij

scope of the study and the care of exposition will

Amsterdam University Press verschenen proef-

make this book the starting point for the discus-

schrift Tranen van bloed. Het beleg van ’s-Hertogen-

sion of Dutch herring production and consump-

bosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629, dan ook

tion and for other types of environmental history

een belangrijke leemte, die naadloos aansluit bij

for some time to come.

de recente sterke opleving van de ‘oorlogshistoriografie’. Met veel gevoel voor detail verhaalt hij het

richard w. unger, university of british

beleg van ’s-Hertogenbosch, waarbij hij steeds de

columbia

wisselwerking tussen lokale, nationale en internationale gebeurtenissen nauwgezet wikt en weegt.
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het anatomisch handwerk en slaagden er in allerlei
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