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“Microstorie” en Quaderni storici 
  

       Marc Jacobs 
  

“importer dans une discipline souvent trop soucieuse de description le ferment de 
la défamiliarisation qui permet de voir autrement, de compendre autrement, et, 
dans certains cas, de comprendre tout simplement (…) [B. Lepetit] crédite la 
microstoria d’avoir su insérer un relativisme méthodologique dans un réalisme 
épistémologique (…) croire en la science historique en connaissant sa fragilité 
féconde, viser le réel sans se mépendre sur son accessibilité”i 

 
Enkele Italiaanse historische studies lokten in de jaren 1980 en 1990 interessante 
discussies en reflecties uit. Ze worden soms samen aangeduid met het Italiaanse woord 
voor microgeschiedenis: “microstoria”.  “Microstorie” is nog beter geschikt: niet alleen 
omdat het een meervoudsvorm is, maar ook omdat het de titel was van een door Carlo 
Ginzburg en Giovanni Levi geleide reeks monografieën die sedert 1980 door uitgever 
Einaudi op de markt werden gebracht. Naast het publiceren in die reeks, is lidmaatschap 
van de redactie van Quaderni storici één van de kenmerken die gebruikt worden om 
onderzoekers als protagonisten van “microgeschiedenis” te decoreren. De methoden, 
studies en suggesties van de betrokken Italiaanse onderzoekers gaven aanleiding tot 
debat, met name in kringen van historici verbonden aan enkele topinstituten in Europa 
(vooral in Frankrijk, Duitsland en Italië zelf) en aan Amerikaanse universiteiten. Een 
wachtwoord als “microgeschiedenis” of referenties aan de hier aangehaalde studies en 
auteurs vormen evenveel sporen om netwerken te identificeren of andere voor ons opzet 
bruikbare bouwstenen te vinden (zoals zal blijken in volgende afleveringen).  
Het zou kunnen dat volkskundigen, (amateur)historici, heemkundigen en andere 
onderzoekers, net als bij het kennismaken met begrippen zoals Alltagsgeschichte, orale 
geschiedenis (“oral history”), interdisciplinariteit of “volkscultuur”, in verband met 
microgeschiedenis opmerken: “dat doen wij al jaren…”.  Zo eenvoudig is het natuurlijk 
niet. Het zijn niet alleen maar vlagjes: ze dekken ook specifieke historiografische 
ladingen met sterke theoretische inslag. Tot op zekere hoogte hebben ze echter ook een 
beetje gelijk. Precies die zones van overlap (waar sprake is van diepgaand en grondig 
onderzoek of vormen van eruditie) maken het mogelijk kruisbestuiving op een “platform” 
na te streven. Het moet echter duidelijk zijn dat het symbolisch kapitaal dat met die 
begrippen verbonden is alleen legitiem kan worden aangewend als rekening wordt 
gehouden - of afgerekend wordt - met een reeks theoretische en methodologische 
problemen en agenda’s die aan koepelbegrippen als microgeschiedenis verbonden zijn 
(in internationale debatten op het hoogste niveau). Dat enerzijds historisch en 
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etnologisch onderzoek buiten de universiteiten (waarvoor het VCV als steunpunt 
fungeert) en anderzijds internationaal avant-garde-onderzoek dat main-stream 
academisch historisch onderzoek met impulsen tot innovatie confronteren, momenteel 
allerlei kenmerken kunnen delen, vormt de inzet van deze reeks bijdragen onder de 
noemer “bouwstenen”. 
  

Quaderni storici 
Kwalitatief bekeken is Quaderni storici één der belangrijkste historische tijdschriften in 
Europa, van het kaliber van Past and Present of de Franse Annales.  Het feit dat in het 
Italiaans wordt gepubliceerd, bemoeilijkt(e) echter sterk de receptie in de internationale 
gemeenschap van professionele of amateurhistorici.  Een aantal sleutelbijdragen en 
beschouwende artikelen over microgeschiedenis werden in de loop van de jaren ’80 en 
’90 wel in het Frans, het Engels of het Duits vertaald. Hierdoor kreeg alvast de met 
Quaderni storici verbonden stroming van de microgeschiedenis internationaal enige 
aandacht.  Angiolina Arru stelde dat Quaderni storici een belangrijke katalysator of 
platform van innovatie was in de naoorlogse Italiaanse historiografie (vooral na 1968).ii[2]  
Oorspronkelijk ging om een bescheiden tijdschrift voor regionale geschiedenis, 
geörienteerd op de streek rond Urbino en Ancona in Italië. Redacteur Alberto Caracciolo 
had een grote ambitie en koos de Annales ESC als referentiepunt.  Een vertaling van 
een in 1958 in de Annales gepubliceerd klassiek artikel over geschiedenis en sociale 
wetenschap van Fernand Braudel werd in 1966 als basismanifest gepubliceerd in het 
ambachtelijk in elkaar geknutselde eerste nummer van Quaderni storici delle Marche. 
Het tijdschrift stelde de kolommen open voor internationaal gerenommeerde 
buitenlandse auteurs van wie artikels gevraagd werden en voor vertalingen van 
belangrijk geachte buitenlandse bijdragen.  Zo komt het dat Quaderni storici delle 
Marche artikelen publiceerde van grote namen als Slicher van Bath, Emmanuel Le Roy 
Ladurie, Douglas North, S. Eisenstadt en anderen.  Deze strategie werd tot op de dag 
van vandaag volgehouden. Zo werden ook bijdragen over de Zuidelijke Nederlanden 
opgenomen, zoals recentelijk bleek uit bijdragen van Marc Boone of Hugo Soly en 
Catharina Lis. Naarmate Caracciolo en enkele van zijn medewerkers carrière maakten in 
de Italiaanse academische wereld zou QSM steeds sterk als one-way screen op 
interessant onderzoek in het buitenland gaan fungeren. Vanaf nummer 13 in 1970, liet 
men de M van Marche vallen : voortaan Quaderni storici.iii[3] Een belangrijke stoot in de 
richting was het opnemen van het tijdschrift in het fonds van de uitgeverij il Mulino uit 
Milaan in 1978.  
Een unieke club van jonge wolven in de Italiaanse historiografie participeerden in de 
redactie. Cultuurhistoricus Carlo Ginzburg en de economische historici Carlo Poni, 
Edoardo Grendi en Giovanni Levi zijn wereldberoemd geworden.   

  

Microgeschiedenis 
De twee Carlos publiceerden in 1979 in Quaderni Storici samen een praktijkgericht en 
toegankelijk artikel: "Il nome e il come: mercato storiografico e scambio disuguale".iv[4] 
Poni en Ginzburg hadden het over de draad van Ariadne die de onderzoeker leidt door 
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het archieflabyrint, dezelfde draad die in de meeste maatschappijen het ene individu van 
het andere onderscheidt: de eigennaam. Op steekkaarten of op computer wordt 
nagegaan in welke bronnen een familienaam voorkomt.  Als men de familienaam 
hardnekkig volgt, komt men doorgaans uit bij allerlei thema’s of settings die men eerst 
niet wou bestuderen of waaraan we men niet gedacht had. Soms leiden eigennamen in 
bronnen tot ver buiten het dorp, naar andere landen, naar legers, naar markten, …Zo 
komt men in verschillende contexten terecht. Als de historicus met zo'n eigennaam - of 
een reeks eigennamen - aan de slag gaat in de archieven over een dorp en 
verschillende bronnen consulteert, dan kan er iets bijzonder ontstaan: "The lines that 
converge upon and diverge from the name, creating a kind of closely woven web, 
provide for the observer a graphic image of the network of social relationship into which 
the individual is inserted". Allehande contexten komen dan in beeld.  
Een van de mogelijkheden die zij dan zagen was prosopografisch te werk gaan van 
onderop. Om de vraag van de relevantie, de representativiteit of significantie in termen 
van statistische frequentie te neutraliseren, wezen ze op het oxymoron van Edoardi 
Grendi "de normale uitzondering". Zo kan men sporen oppikken en verder gaan : 
“Beyond this, it is possible to reach a deeper, invisible level, the one comprising the rules 
of the game, "the history that men do not know they are making"v[1] Revel publiceerde 
een jaar later een gedeeltelijke vertaling in Le Débat .  Daarin werd het basisprincipe 
beschreven :” il doit permettre de saisir, au fil d'un destin particulier - celui d'un homme, 
celui d'une communauté, celui d'une oeuvre -, l'écheveau complexe des relations, la 
multiplicité des espaces et des temps dans lesquels il s'inscrit (…) la volonté fortement 
affirmée d'étudier le social non pas comme un objet doté de propriétés, mais comme un 
ensemble d'interrelations mouvantes à l'intérieur de configurations en constante 
adaptation. On perçoit ici l'influence d'une anthropologie anglo-saxonne (…) plus 
attentive, à l'occasion, à la construction des rôles sociaux et à leur interaction”. "vi[ 
In de haast legendarische (ondertussen gestopt) reeks “microstorie” van Einaudi, 
werden 22 boeken gepubliceerd variërende van de biografie van een non of een 
schilder, de carrière van een exorcist, een carnavalesk politiek feest of over de 
geschiedenis van een vallei. Telkens opnieuw valt een zeer diepgaand 
bronnenonderzoek op. Dit gaat samen met wat we vandaag een hooghyperlink gehalte 
zouden kunnen noemen, sprongen naar theoretische debatten en bredere contexten in 
tijd en ruimte.  Telkens wordt de wisselwerking aangetoond.  Het is vaak vooral een 
kwestie van perspectiefwissel. 
Edoardo Grendi poogde retrospectief een tussenbalans op te stellen. Hij maakte een 
onderscheid tussen een verregaande culturele contextualisering, waarbij gebruik werd 
gemaakt van sociale en symbolische antropologie.[2] Carlo Ginzburg is hierin wellicht de 
belangrijkste speler.  
Kenmerkend is hier vooreerst de reconstructie van netwerken van relaties. Hierbij kan 
vooreerst gewezen worden op het grote belang van het oeuvre van Barth.  
Een volgende aandachtspunt was het focussen op individuele en collectieve keuzes, in 
het bijzonder gebruik makend van het woord strategie. Dit werd op economische 
problemen en vooral op politieke kwesties toegepast, met sterke nadruk op het politiek 
idioom en sociale praktijken. Onder andere G. Levi bracht concepten zoals beperkte 
rationaliteit, conventies en onzekerhed in beeld bij het bespreken van familiestrategieën. 
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Bij het inzoomen op kleine leefwerelden worden antropologische methoden toegepast.  
Praktijken, hoe worden instrumenten gebruikt, hoe worden rituelen vormen van 
communicatie. Zoals Edoardi Grendi opmerkte, zijn er wel overeenkomsten te 
bespeuren met de manier waarop onderzoekers die een geschiedenis van onderop 
beogen met volkskundige verzamelingen zijn omgegaan in de jaren ’70 en ’80: “la 
démarche n’est pas si différente de celle qui a consisté à reprendre le matériau 
folklorique dans une perspective historique, en le débarrassant de son exotisme pour le 
replacer dans son contexte relationnel et social”.vii  In de Franse en Duitse etnologie 
werd overigens ook een aan microgeschiedenis verwante beweging opgetekend.viii  Er 
zijn met andere woorden vele varianten opgemerkt.  De Italiaanse weg is gekenmerkt 
door een hang naar dieper uitgewerkt, verder reikende en theoretisch beter gefundeerde 
sociale geschiedenis, die gedomineerd wordt door een historiografische ortodoxie die 
gesloten was en gekenmerkt was door patronage.  
 

  

Een beperkte internationale receptie, maar door sleutelfiguren 
met een programma 
 Microgeschiedenis werd buiten Italië op verschillende manieren ontvangen of 
gepercipieerd. De receptie was geen kwestie van "Ik kwam, ik zag, ik overwon”, zelfs en 
vooral niet in Italië.ix   
In de Verenigde Staten vond vooral het werk (en in het bijzonder zijn briljante essay over 
het indicie-paradigma) van Carlo Ginzburg veel aanhang.x  Hierover wordt in een latere 
bijdrage bericht.   
Slechts een beperkt aantal boeken vonden hun weg naar het buitenland. In 1985 
verscheen in de reeks Microstorie, L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel 
Piemonte del seicento van Giovanni Levi.  Naast een Duitse vertaling (al in 1986) en een 
Engelse versie, werd het boek ook in het Frans vertaald : Le pouvoir au village. Histoire 
d'un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle (Paris, Gallimard, 1989).  De inleiding 
“l’histoire au ras du sol”  door Jacques Revel is (was voor mij) een fundamentele 
tekst.xi[8]  Hierin worden belangrijke gedachten geformuleerd, onder meer over de 
methode van Levi: "le mérite de ne jamais refermer le champ resteint de l'enquête lourde 
sur lui-même, mais de jouer de façon raisonnée sur ce que l'on pourrait nommer des 
variations d'échelles d'observation (..) A chaque niveau de lecture, la réalité apparaît 
différente, et le jeu du micro-historien consiste à relier entre elles ces réalités dans un 
système d'interactions aux multiples entrées".xii 

Een van de redenen waarom microstoria zo belangrijk is, is dat het stroomt in een 
vernieuwingsbeweging in een netwerk van historici die verbonden zijn aan topinstituten 
in Europa (Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Max Planck Instituut). De 
hier besproken beweging en auteurs waren belangrijk in de poging tot hervorming rond - 
en met behulp van - het beroemde tijdschrift Annales Économies Sociétés Civilisations 
(Annales HSS). In 1994 werd de naam van het tijdschrift veranderd in Annales. Histoire, 
Sciences Sociales (of Annales HSS). Het gaat om een complex doch fascinerend 
programma waarvan ik elders enkele krachtlijnen heb trachten te ontwaren. xiii[10] 
Belangrijk lijkt me dat Quaderni storici een belangrijke rol speelde in deze richting van 
nieuwe sociale geschiedenis.xiv  
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Naast het experimentele karakter van bijdragen zoals die van Levi en het basiswerk van 
enkele Italiaanse historici die aan de EHESS verbonden zijn (S. Cerutti), wordt vooral 
het effect van spelen met de schaal benadrukt. Dit moet gezien worden in het licht van 
een traditie van monografieën volgens een vaste (succes)formule over een vaste 
eenheid zoals een dorp.  Het geheel zou dan passen in een geheel, cumulatieve kennis.  
Bij microgeschiedenis is het niet louter een kwestie van representativiteit of hoe een 
bepaalde studie en zo goed en professioneel mogelijke variant is naast talrijke andere.  
Neen, er wordt van uitgegaan dat de keuze van een bepaalde schaal van observatie 
kenniseffecten kan hebben. Net als in de cartografie, komt spelen met observatie en 
representatieschalen niet neer op het kleiner of groter representeren van een constante 
realiteit maar op het transformeren van de inhoud van de representatie.  

Een belangrijke bundel verscheen in 1996: Jeux d'échelles. La micro-analyse à 
l'expérience. Dit boek biedt een goede introductie en kan aangeraden worden voor wie 
in een meer courante taal dan het Italiaans kennis wil maken met deze stroming en de 
vragen die er leven. : "Les textes qui suivent peuvent donc être considérés comme 
autant de variations sur ces thèmes. Tous sont signés d'un nom d'auteur, mais tous ont 
été discutés en commun (…) partagent le même souci de l'expérimentation (…) Tous 
aussi font le pari de la complexité, portés par la conviction que le caractère intensif de la 
démarche micro-analytique a pour premier mérite de nous aider à mieux saisir 
l'enchêvetrement des logiques sociales, à mieux résister aussi à la tentation d'une 
réification des actions et des relations ainsi que des catégories qui nous permettent de 
les penser".xv 

Jacques Revel maakt duidelijk dat het gaat om een los netwerk van bijdragen dat 
aanleiding gaf tot een reeks van gesloten seminaries.   

Via Revel, Lepetit, Cerutti was er invloed doch: "le débat évoqué est resté 
concentré à l'intérieur d'un nombre relativement restreint de groupes, d'institutions, …" 
.xvi[12]  
Er verschenen overzichtsartikelsxvii[13].In de jaren ’90 speelden zich een aantal processen 
af die van belang zijn voor onze sector.  Het gaat om evoluties die zich in verschillende 
wetenschappen aftekenden. Bernard Lepetit stelde : "La hiérarchie des questions 
importantes et dignes d'intérêt s'en trouve réorganisée: l'accord qui soutient le lien social 
".(Lepetit, 1995)xviii 

In de volgende bijdragen zal worden ingegaan op enkele aanverwante inzichten en 
internet, zie ook etnologie. In Quaderni storici werd recentelijk ook een cruciaal debat 
over genealogie gevoerd, dat eveneens later aan bod zal komen.   
In Duitsland gaf de confrontatie tussen microstoria en Alltagsgeschichte eveneens de 
nodige vonken af.  Dankzij de vertaling van enkele sleutelartikels in het Frans kon ook in 
Frankrijk de Alltagsgeschichte of de “histoire de l’expérience quotidienne” invloed 
uitoefenen.xix Dit is goed te volgen via een netwerkanalyse van auteurs, best 
gedemonstreerd door de participatie van auteurs als  
Er zijn vele thema’s die op een andere manier bekeken worden.  Het recept is bekend 
“plaats de zaken (gebeurtenissen, woorden, handelingen etc. ) in context. Het is een 
valabel recept dat ik zeker niet zou willen opgeven. Het is precies door 
microgeschiedenis en de reflectie die dit heeft uitgelokt dat de aandach gevestigd wordt 
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op het gebruik er van, vooral in het licht van de opmerkingen van Jacques Revel die het 
in verband met “context” heeft over “l’objet d’un usage commode et paresseux dans les 
In Vlaanderen bleef de receptie tot nog toe beperkt. Het lijkt me dat bijvoorbeeld een 
discussie in de wereld van heemkundigen en volkskundigen. Zoals ikzelf in mijn 
proefschrift heb trachten aan te duiden dat een uit zijn voegen barstende 
familiegeschiedenis op die manier kan aangepakt worden en met allerlei problemen 
verbonden kan worden. Het toepassen van het recept van “volg de namen”. .  Er zijn 
vele wegen om het debat aan te gaan.  Een van de mogelijkheden zou ook de 
hyperlinkcultuur kunnen zijn. Het lijkt me aardig ook in Vlaanderen enige respons te 
genereren. 
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