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- Dossier 1.2: Klimaat, economie en politiek tijdens de ‘wereldcrisis’ van de 

zeventiende eeuw (debat) 

(hoofdstuk 1, MtH) 

 
 
Veel historici zijn gefascineerd door het gelijktijdig optreden van politieke onrust en economische 

crises omstreeks het midden van de zeventiende eeuw. Een bekende studie uit 1938 is die van 

Roger Merriman over Six Contenporaneous Revolutions. Hij wees op het opvallende samenkomen van 

de revolutie van de puriteinen in Engeland, de opstand die Portugal van Spanje scheidde, de 

Catalaanse opstand, de opstand in Napels, de Fronde (burgeroorlog) in Frankrijk, en de coup van 

stadhouder Willem II in Nederland, die gevolgd werd door een stadhouderloos tijdperk. Steeds 

bleek belastingverhoging, nodig om de dure oorlogen te financieren, een belangrijke aanleiding 

voor die opstanden. In1954 was de beroemde Britse historicus Eric Hobsbawm de eerste die over 

de economische crisis van de zeventiende eeuw sprak, wat aanleiding was voor een debat in dat 

tijdschrift. In reactie schreef Hugh Trevor-Roper een artikel waarin hij de politieke aspecten 

benadrukte. Een reeks artikelen volgde, waarbij historici uit verschillende landen de crisis in hun 

eigen land tijdens de zeventiende eeuw bespraken. Deze werden deels gebundeld in de uitgaven 

van Aston (1965) en Parker en Smith (1978). In 1997 volgde een herziene editie van die laatste 

bundel. 

Het debat bleef: sommige auteurs zagen als oorzaak bijvoorbeeld de inflatie vanwege de 

toevloed van zilver uit de Spaanse koloniën, anderen wezen op de verslechtering van het klimaat 

of de veelvuldige oorlogen. Maar lang niet iedereen was ervan overtuigd dat de zeventiende eeuw 

er zoveel slechter aan toe was dan de andere eeuwen. 

Een aanzienlijke uitbreiding onderging het debat omstreeks 1990, waarin niet meer alleen 

over de zeventiende-eeuwse Europese crisis werd gesproken, maar over die van de hele wereld.  Een 

themanummer over dit onderwerp verscheen in 1990 in Modern Asian Studies. Jack  Goldstone, 

Revolution and Rebellion in the Early Modern World (1991), was een aanhanger van de crisisthese. Hij 

zocht de reden voor de crisis in bevolkingsgroei die niet door de bestaande instituties kon worden 

opgevangen, waarbij hij focuste op Frankrijk, Engeland, het Ottomanse Rijk en China. In 2009 

verscheen nog een overzichtsartikel van Jan de Vries over het debat over de zeventiende-eeuwse 

crisis ‘na vijftig jaar’. 

Geoffrey Parker benadrukte recent weer de rol van het klimaat in zijn boek Global Crisis: 

War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Sentury (2013). De Kleine IJstijd, de langdurige 

periode van verkoeling van het klimaat, kende in de zeventiende eeuw een dieptepunt. Overal 

braken misoogsten en hongersnoden uit. De regeringen konden of wilden in die tijd nog niet 
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goed reageren op deze problemen en dat was de reden van de vele opstanden in de zeventiende 

eeuw. Het boek van Parker leidde tot een fel debat in het Journal of Interdisciplinary History (2014). De 

reactie van Jan de Vries liet weinig van Parkers analyse overeind. Ook Paul Warde rekende keihard 

af in een artikel in Past and Present. De verbanden die Parker zag waren ook in andere tijden te 

vinden. De Nederlandse samenleving zou volgens Parker ook een zware economische crisis hebben 

gekend in de zeventiende eeuw; gemakshalve ging hij voorbij aan het feit dat het juist uitzonderlijk 

goed met de Nederlandse Republiek ging: het was per slot de Gouden Eeuw!! Al met al een boek 

met mooie anekdotes maar met weinig diepgang en geen heldere analytisch kader.  
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