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Voorwoord

De beoefening van de economische geschiedenis in Nederland kent een
lange geschiedenis, een geschiedenis waarin de in 1914 opgerichte 'Vereeniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief altijd een centrale rol heeft gespeeld en nog steeds speelt.
Van meet af aan heeft het NEHA geinteresseerden en beoefenaren van de
economisch-historische discipline onderdak geboden . Ook op het terrein
van het aanleggen van verzamelingen, de coordinatie en registratie van
alles wat met bedrijfsarchieven te maken heeft en het uitgeven van belangrijke economisch-historische studien heeft het NEHA altijd het initiatief
genomen .
Voor de bestudering van de Nederlandse economische geschiedenis is de
beschikbaarheid van bedrijfsarchieven van eminent belang; in een tijd dat
het gemeentelijk en rijksarchiefWezen zich (nog) niet veel gelegen liet liggen aan het ve.rzamelen, ontsluiten en ter beschikking stell en van bedrijfsarchieven, werd door de toenmalige directeur van het NEHA, ProL Mr.
N .W . Posthumus, het voortouw genomen; in de loop der jaren heeft het
NEHA ongeveer zes kilometer bedrijfsarchiefverzameld en voor vernietiging behoed.
De verzameling gedrukten - eigendom van de vereniging en ondergebracht in de Economisch-Historische Bibliotheek - behoort tot de drie belangrijkste collecties ter wereld; om de zeldzaamheid van bepaalde stukken aan te duiden vermelden internationale antiquariaten in hun gidsen
dat een bepaald ter verkoop aangeboden exemplaar (nog) niet in de
Economisch-Historische Bibliotheek aanwezig is.
De door het NEHA uitgegeven publikaties op economisch-historisch gebied zijn alle van grote kwaliteit en worden veelvuldig gebruikt, ook door
wetenschappers die niet direct tot het engere vakgebied van de economische geschiedenis kunnen worden gerekend. Het Economisch-Historisch
Jaarboek - later voortgezet als Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek - en de reeks 'Werken van het NEHA' zijn wel de bekendste
NEHA -uitgaven.
Hoewel dus met trots op het verleden kan worden teruggezien, heeft het
in al die jaren ontbroken aan een meermalen per jaar verschijnende periodiek en economisch-historici waren voor boekbesprekingen, aankondigingen van congressen en bibliografische informatie aangewezen op min
of meer toevallig in algemeen-historische tijdschriften verschenen mededelingen of op buitenlandse tijdschriften .
Om in deze lacune te voorzien heeft het bestuur van het NEHA besloten

7

om gelden ter beschikking te stellen zodat tenminste twee maal per jaar
een 'NEHA-Bulletin ' kan verschijnen waarin bovengenoemde zaken een
plaats zullen vinden. Het bestuur prijst zich gelukkig in E.S.A. Bloemen
(Vrije Universiteit Amsterdam), H. de long (Rijksuniversiteit Groningen), ] .Th. Lindblad (Rijksuniversiteit Leiden), H.P.H . Nusteling (Katholieke Universiteit Nijmegen), ].J . Seegers (bibliothecaris van de
Economisch-Historische Bibliotheek) en ] .L. van Zanden (ErasmusUniversiteit Rotterdam) een voorlopige redactie te hebben gevonden . Het
is te hopen dat het NEHA-Bulletin, als periodiek orgaan van economischhistorisch Nederland, in een belangrijke behoefte zal voorzien .

E.J. Fischer
(directeur a.i . NEHA)
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Ten geleide

Een discipline heeft een eigen tijdschrift nodig. Idealiter biedt de periodiek meer dan een kanaal voor presentatie van bevindingen. Zij dient teyens ais centraal medium voor informatie het vakgebied betreffend waaronder de versiaggeving van wat er geweest is, aankondigingen van wat er
komen zal en het signaleren en bespreken van nieuw verschenen literatuur . Gedurende de jaren van opbouw en groei van het yak hebben de
economisch-historici van Nederland dit laatste moeten ontberen. Het
NEHA-Bulletin, waarvan dit de eerste aflevering is, beoogt in deze lacune
te voorzien en daardoor een complementaire functie te vervullen ten opzichte van met name het Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek.
Het NEHA-Bulletin kent een drietal vaste rubrieken die telkenmale zuBen
terugkeren: de Kroniek, de Boekbesprekingen en Verschenen literatuur.
Bovendien zal eens per jaar een bibliografisch overzicht worden opgenomen gebaseerd op de meest recente aanwinsten van de EconomischHistorische Bibliotheek. Het jaarverslag van het NEHA maakt eveneens
dee! uit van een der jaarlijkse afleveringen .
De Kroniek besteedt aandacht aan de voornaamste gebeurtenissen in het
recente verleden en de nabije toekomst. In deze aflevering wordt vanzelfsprekend een centrale plaats ingenomen door het IXe Internationale
Congres van Economische Geschiedenis te Bern in 1986. We streven ernaar telkens opgave te doen van de meest belangwekkende promoties op
het vakgebied gedurende de laatste tijd (hier: in 1986).
Door midde! van boekbesprekingen willen we de aandacht vestigen op zoweI nieuwe be!angrijke studies over de economische geschiedenis van Nederland als werken met een meer aigemene reikwijdte. In be ide gevallen
staat het vernieuwende qua methode of theorievorming voorop. Bijdragen
tot lopende internationale discussies en boeken met een uitgesproken synthetiserend karakter krijgen onze bijzondere aandacht. In de onderhavige
aflevering komen recensies voor van boeken over zulke diverse onderwerpen als de Hollandse financien in de zestiende eeuw, economische groei
in de twintigste eeuw en de Derde Were!d.
Een van de doe!stellingen van het NEHA-Bulletin is, ge!ijk gezegd, het
in kort bestek signaleren van nieuwe publikaties. Hiertoe dient vooral de
rubriek 'Verschenen literatuur' waarin we thans een twintigtal tite!s de
revue laten passeren. Ook hierbij geschiedt de se!ectie vooral op grond
van het vernieuwende karakter van de desbetreffende publikatie . Uitgaven van de meest uiteenlopende aard worden onder deze rubriek verme!d:
monografieen, overzichten, reeksen, gidsen en themanummers van tijdschriften.
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Het is onze wens dat het NEHA-Bulletin een bruikbaar instrument zal
blijken bij de beoefening van de economische geschiedenis in Nederland,
zowel in universitair verband als daarbuiten .

J.

Thomas Lindblad
(namens de redactie)
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Kroniek

N egende Internationale Congres van Economische Geschiedenis
Bern, Zwitserland, 24-29 augustus 1986

Op internationale congressen van economische geschiedenis zal, als het
goed is, naar voren komen met welke onderwerpen de economisch-historicus zich bezig houdt, wat hij van vakgenoten wil leren en hoe hij bovendien tot afstemming van zijn onderzoek met anderen tracht te geraken.
Dat economische geschiedenis volop in beweging is, valt te constateren,
wanneer men de thema's die op de laatste congressen aan de orde gesteld
zijn, met elkaar vergelijkt. De dan waarneembare veranderingen zijn
evenwel verschillend van aard . De algemene problemen die op een bepaald moment een overweldigende publieke belangstelling genieten, doen
zich bij de keuze van te bediscussieren congresthema's steeds gelden.
V oorts zet zonder twijfel het gastland zijn stempel op het meest officieIe
gedeelte van het programma en tenslotte zijn er natuurlijk de ontwikkelingen vanuit het yak zelf.
Te Edinburgh 1978 riep het eerste van de centrale, zogenaamde Athema's, 'Natuurlijke reserves en grondstoffen', reminiscenties op aan de
maatschappelijke discussie naar aanleiding van het Rapport van de Club
van Rome, waarin voor dreigende toekomstige uitputting van de natuurlijke reserves in de wereld werd gewaarschuwd bij voortgaande economische groei. Daarnaast stond 'Urbanisatie en sociale verandering' op het
programma, een thematiek die zich in andere combinaties in Bern nog nadrukkelijker zou manifesteren. Verder .werd te Edinburgh de Industriele
Revolutie onder de invalshoek van ongelijksoortige en ongelijktijdige ontwikkeling beschouwd en tevens een stuk landbouwgeschiedenis aan de orde gesteld. Op het congres te Budapest (1982) lijkt, althans bij de · Athema's, het ontvangende land een zeer overheersende invloed te hebben
uitgeoefend. Behalve het thema 'Technische vooruitgang: werkgelegenheid en investeringen' dat duidelijk op de toen sterk groeiende werkloosheid in vele delen van de we reid geinspireerd was, hadden in 1982 de Athemata met als titels 'Groot- en kleinbezit', 'Protoindustrialisatie' en
'Hongersnood in het verleden' vooral be trekking op landbouw en platteland. Aldus vormde Budapest een antithese ten opzichte van Edinburgh.
In het licht van de twee voorgaande congressen betekende Bern op zijn
beurt in meer dan een opzicht een synthese. Het officiele gedeelte was in
KRONIEK
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ieder geval zodanig van opzet dat de eerder genoemde invalshoeken - het
eigene van het ontvangend land, de eigentijdse thematiek en belangrijke
themata van het vakgebied - goed en evenwichtig tot hun recht kwamen.
Bij een wat sterker nadruk op de recente perioden was, zonder oudere
tijdvakken te verwaarlozen, de spreiding van de onderwerpen in de tijd
heel acceptabel. Het eerste A-thema, 'Invloed van de depressie van de jaren 1930 en haar betekenis voor de huidige wereld' is een gelukkige combinatie te noemen van geschiedkundig onderzoek en maatschappelijke
problemen van deze tijd. De drie andere A-thematieken betroffen 'Dynamiek van stedelijk verval in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijd',
'De opkomst van een wereldeconomie, 18e tot 20e eeuw' en 'Multinationale ondernemingen: internationale financien, markten en overheid in de
20e eeuw'.1 Aldus overbrugde Bern de tegenstellingen tussen de twee
voorgaande congressen, waar te Edinburgh sterk de nadruk op stedelijke
en industrieIe samenlevingen en in Budapest op het platteland en op landbouweconomieen werd gelegd.
De aangesneden thema's zijn zonder meer belangrijke bijdragen tot de
theorievorming in de economische geschiedenis - in de zin van samenhangend en samenvattend inzicht in het verleden - en dienen tevens tot
het vervagen van de nationale grenzen die in het verleden zozeer de kaders van de economisch-historicus hebben bepaald. Bij een zekere gelijkgerichtheid van onderzoek zal niet alleen het gemeenschappelijke maar teyens het eigene van streek en land meer tot zijn recht komen en de dynamiek van het verleden beter kenbaar worden . Dit laatste lijkt tevens zijn
weerslag te vinden in een groeiend zelfbewustzijn van de historicus, waar
Ivan T. Berend schrijft ' ... it is necessary to disseminate thoroughly the
recognized historical truths, if you like, to influence the so important psychological factors, to make people aware of the possibility of right solutions' .2
Voor eenzijdigheid en belemmering van nieuwe initiatieven behoefde
men te Bern vanwege de B-, C- en D-thema's niet bang te zijn. De Ben C-onderwerpen, die een positie lijken in te nemen tussen de 'officiele'
A-onderwerpen en de D-thema's van het vrije, individuele initiatief, gayen - 11 in getal - reeds een royale verscheidenheid te zien: van internationale vergelijking van produktiviteit, structuur van binnenlandse handel
- pendant van de internationale betrekkingen van de A-sectie -, kredietwezen , pastorale economie, industrialisatie, scheepsbouw en zeevaart,
overheidsbedrijven, technische opleiding en mobiliteit tot levensstandaard
en voeding - ook in de oudheid - toe.
Bij het dertigtal D-thema's/workshops viel bij aBe verscheidenheid een
overheersende belangsteBing op voor economische groei en ontwikkelingsfasen in relatie met bepaalde economische sectoren, met problemen van
12
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methodologische aard zoals kwantificering, gebruik van bedrijfsarchieyen , toepassing van informatica en met leefomstandigheden . Voorts viel
er enige aandacht voor demografische problemen (familiecyclus, demografische conjunctuur) te bespeuren . De groeiende belangstelling voor het
demografische is terecht. Zoals bij stadsgeschiedenis algemeen wordt onderkend, zijn zonder expliciete aandacht voor de demografische dynamiek
de vraagstukken van economische ontwikkeling en stagnatie, van conjunctuur en groei niet goed te verstaan .
In de praktijk doet de indeling in A-, B- , C- en D -thema's ietwat willekeurig aan . De A-thema's mochten zich steeds in grote belangstelling verheugen, maar er waren B-thema' s die aanzienlijk minder belangstelling trokken dan workshops (D-thema's), die onderling weer sterk uiteenlopend
van opzet waren . Men trof er uitgesproken 'one man's shows' aan, bijvoorbeeld die van F. Unno (Tokyo), die zijn toehoorders in een - zelfs
voor een congres - onverstaanbaar Duits vergastte op een Duits document uit 1525 met daarbij behorend - nog niet geheel vlekkeloze - transscriptie. Overigens is dit fenomeen veelzeggend over de Japanse belangstelling voor de Europese geschiedenis. Daarnaast waren er voordrachten, die qua voorbereiding met een A-thema vergeleken mogen worden . Ik denk hierbij aan de workshop 'Inkomens-, vermogensverdeling en
economische ontwikkeling' waarvoor voorafgaand aan het congres te
Bern, op 20-22 augustus aan de Rijksuniversiteit Utrecht een conferentie
gehouden was . Er werden bij die gelegenheid 24 papers voorgedragen, uit
Nederland (9), USA (6), Duitsland (2), Australie (2), Belgie, Engeland,
Oostenrijk, Polen en Zweden.
Deze laatste mededeling brengt me op de vraag naar de actieve deelname
vanuit Nederland aan het Bernse congres. Ten aanzien van de hoofdtherna's lijkt deze betrokkenheid met bijdragen van Diederiks (Leiden), Klep
(Nijmegen), Prak (Utrecht) en Smal het grootst geweest te zijn bij het Athema 'Dynamiek van stedelijk verval'. In het kader van 'De opkomst van
een wereldeconomie' waren er bijdragen van Lindblad (Leiden) en
Veraghtert (Tilburg) en trad Klein (Leiden) - die in Bern ook tot
bestuurslid van de International Economic History Association gekozen
werd - als deskundige op. Voor het 'crisis'-thema leverde Kleinknecht
(Maastricht) een paper. Voor de B- en C-onderwerpen fungeerden Van
Dijk (Rotterdam), Van de Voort (Amsterdam), Brenner (Utrecht) en
Schuurman (Wageningen) als (mede-)organisator respectievelijk voor
'Technische opleiding en sociale mobiliteit', 'Economische geschiedenis
en moderne informatiewetenschappen', 'Inkomens- en vermogensverdeling', 'Inventarissen'. Opmerkelijk is dat er geen Nederlandse bijdrage
was voor het C-thema 'Scheepsbouw en zeevaart' .
Tot slot kan nog medegedeeld worden dat het komende, Tiende InternatiKRONIEK
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onale Congres van Economische Geschiedenis in 1990 te Leuven zal worden gehouden, een reden te meer om zich hiervoor tijdig en zo goed mogelijk te prepareren.
Hubert P.H. Nusteling
De inleidingen van de A-thema's zijn gepubliceerd in het congresboek Ninth International Economic History Congres, Debates and controversies (Zurich 1986).
De papers die hieraan ten grondslag hebben gelegen, treft men in de volgende
werken aan: M . Mattmiiller (red.), Wirtschaft und Gesellschaft in Berggebieten. Economies et Sociitis de Montagne (BazeI1986); M. Gutman &J. de Vries (red.), Villes
en diclin (= IXe Congres International d'Histoire Economique, Dibats et
controverses-2 (Bern 1986; tevens in druk bij Leuven University Press); W . Fischer, R . M . McInnis & J. Schneider (red .), The emergence oj a world economy
1500-1914. Papers oj the IXth International Congres oj Economic History (Stuttgart
1986);
A. Teichold , M. Levy-Leboyer & H. Nussbaum (red .), Multinational enterprise
in historical perspective (Cambridge/Parijs 1986); I. T. Berend & K. Boschardt
(red.), The impact oj the great depression ojthe 1930s and its relevancejor the contemporary
world (te bestellen bij Karl-Marx-U niversitiit [Afdeling Economische Geschiedenis], Dimitrov ter 8, 1093 Budapest).
2 Debates and controversies, 175.

'Driestromenland in historisch bedrijf'
Tilburg, 3 oktober 1986

Aan dit symposium, gehouden in de aula van de Katholieke Universiteit
Brabant, namen ongeveer 400 personen dee!. De bijeenkomst stond in het
teken van nieuwe benaderingen in het historisch onderzoek dat idealiter
gekenmerkt wordt door een harmonisatie van 'Driestromenland ' : van de
drie niveau's - het Iokale, regionale en het interregionale - waarin geschiedvorsing en geschiedschrijving ruimtelijk gezien te onderscheiden
zijn. Uitvoerig werd daarbij door Van den Eerenbeemt gewezen op de
grote mogelijkheden die samenwerking tussen vakhistorici en amateurs
biedt. In het kader van het symposium yond het 25-jarig jubileum plaats
van het professoraat van Van den Eerenbeemt te Tilburg.
Misschien weI het meest opmerkelijke geluid kwam van inieiders - niethistorici, de Tilburgse socioloog H. Adriaansens en de burgemeester van
Eindhoven G. Borrie. Zij verzochten de geschiedbeoefenaren een gelntegreerd zicht op het verleden te bieden om aidus bij te dragen tot vorming
van (gemeenschappelijke) identiteit en zo ook me de richting te geven aan
de toekomst. Van de kant van de historici werd de noodzaak benadrukt
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dat de contemporaine tijd, die een zeer complex karakter heeft, met adequate methoden en abstracties bestudeerd wordt Gansen, Maastricht).
Anderen wezen op het belang van een intensief gebruik van bronnen
(Frijhoff, Rotterdam) en van een doeltreffende ontsluiting van archieven
(Schimmelpenninck van der Oye, Gemeentearchief Rotterdam; jkvr. Van
Winter, Utrecht) . Het wetenschappelijke gedeelte werd gesloten met een
boeiende voordracht over de verschillen in ontwikkeling van Brabant binnen het Belgische en Nederlandse staatkundige bestel (Vos, Leuven).
De gehouden inleidingen verschijnen in het voorjaar 1987 als uitgave van
de Stichting Zuidelijk Historisch Contact.
Hubert P.H. Nusteling

Computer in de geschiedenis
Leiden, 19 december 1986

Het blijft pionierswerk maar het is niet meer weg te den ken - aldus mogen
we het inschakelen van de computer in de geschiedenis op dit moment samenvatten . Dit bleek met name tijdens een onlangs te Leiden gehouden
symposium over het computeronderwijs in de geschiedenis. Bij deze gelegenheid werd een overzicht gegeven van het onderhavige onderwijs aan
aIle studierichtingen Geschiedenis in den lande . De hiermee belaste docenten namen tevens deel aan een forumdiscussie over de rol en inrichting
van het historisch onderwijs in automatisering.
Uit de rondgang langs de studierichtingen bleek een aanzienlijke diversiteit in zowel organisatorisch als inhoudelijk opzicht. Thans lijken Utrecht
en Nijmegen een voorsprong te hebben op de rest. Bij deze twee instellingen is een begin gemaakt aan een opleiding tot 'historische informaticus' waarin ervaringen worden opgedaan van verschillende programmatalen en -paketten op zowel grote als kleine computers. Te Nijmegen geschiedt dit binnen de eigen studierichting en te Utrecht in wijder facultair
verband. In een middengroep treffen we Leiden, Rotterdam en Groningen aan . Hier biedt het eigen studieprogramma cursussen in het gebruiken van statistische programmapaketten (SAS, SPSS) op een grote centrale computer (mainframe). In al de drie steden leefde echter de wens de student tevens met de personal computer te leren omgaan. Verkenningen
van het terrein karakteriseert momenteel het computeronderwijs voor
historici aan de be ide Amsterdamse universiteiten .
KRONI EK
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De stormachtige ontwikkeling op dit terrein maakt het noodzakelijk dat
men weet wat men wilt en waaraan men begint. Over de eindtermen van
het computeronderwijs werd onder de deelnemers aan het symposium
snel een consensus bereikt. Niet aile (toekomstige) historici hoeven zelf te
kunnen programmeren; voor de meesten is het voldoende met standaardprogrammatuur te kunnen omgaan. Voorts is het niet nodig het yak verplicht te stellen; de belangstelling is overal groot genoeg. Het beroepsperspectief, tenslotte, van de historicus wordt uiteraard vergroot
door kennis van informatica en computergebruik maar dit moet niet de
drijfveer worden van het aangeboden onderwijs . Als richtsnoer behoort
altijd nog de feitelijke mogelijkheden tot toepassing op het dikwijls weerbarstige historisch materiaal te dienen. Het is niet genoeg dat de historici
in pas blijven met anderen. Zij moeten ook in hun geautomatiseerde exercities het eigensoortige van hun yak tot uiting laten komen. Het enthousiasme om daaraan te werken was onmiskenbaar aanwezig op het sympoSium.

J.

Thomas Lindblad

Integrale geschiedenis

De Stichting voor Historisch Onderzoek heeft -geld beschikbaar gesteld
voor de financiering van een bijzonder historisch onderzoek, getiteld 'Integrale geschiedenis. Een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkelingen
in Oostelijk Brabant en Groningen, ca. 1770-1914'. Totaal zal een bed rag
van ruim twee miljoen gulden worden gesubsidieerd.
Het onderzoek wordt zodanig opgezet, dat men komt tot integrale geschiedschrijving. Centraal staat de samenhang tussen de ontwikkelingen
op de diverse terreinen van de samenleving. De onderzoeksvelden zijn
respectievelijk: het ruimtelijk milieu, de loop der bevolking, de middelen
van bestaan, de sociale en politieke verhoudingen en de geestelijke cultuur. Voor de gehele duur van het project zijn twee hoofdonderzoekers
aangesteld, te weten dr. P. Kooij (Rijksuniversiteit Groningen) en dr.
G.M.T. Trienekens (Rijksuniversiteit Utrecht). Het tijdvak van het onderzoek is bepaald door zowel onderzoekstechnische als meer principieie
factoren. Ten eerste is de aanwezigheid en toegankelijkheid van talrijke
gegevens vereist. Ten tweede vinden in deze periode belangrijke fundamentele maatschappelijke veranderingsprocessen plaats die extra belicht
zullen worden. Voor wat de regio's betreft, is de keuze gevallen op
16
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's-Hertogenbosch en de Meierij in oostelijk Noord-Brabant en op Groningen (de stad en de kleistreken ten noorden ervan), twee duidelijk omschreyen regionale eenheden die sterk verschillen in de middelen van bestaan
(grondsoort, landbouwstelsels, marktgerichtheid) . Voor beide regio's
geldt dat er al het nodige onderzoek is verricht. De totaal benodigde tijd
voor het onderzoek wordt geschat op 30 mensjaren (inclusief AssistentenIn-Opleiding) . Het onderzoek zal 1 september 1987 van start gaan en
loopt door tot eind 1991 .
Herman de J ong

Maatschappij geschiedenis

De Tiende Conferentie Maatschappijgeschiedenis zal plaatsvinden op 8-9
mei a .s. Als onderwerp is gekozen 'De bedrijfsgeschiedenis'. Een vijftal
subthema's zal daarbij aan de orde komen:
- Ondernemers (coordinator: Dr. K.E. Sluyterman);
- Arbeid (coordinator: Dr. J. Visser);
- Kapitaal (coordinator: Dr. E.J . Fischer);
- Onderneming en omgeving (coordinator: Prof. Dr. H . Vleesenbeek);
- Bedrijf en techniek (coordinator: Dr. E .]. Fischer) .
Als voorzitter van de conferentie zal optreden Prof. dr. Joh. de Vries, geschiedschrijver van De Nederlandsche Bank. De conferentie zal worden
gehouden in het 'Centrum Kontakt der Kontinenten' in Soesterberg.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris van de Stichting
Maatschappijgeschiedenis, drs. R . de Peuter, Instituut voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Padualaan 14, 3508 TB Utrecht, 030534132. Deze verstrekt tevens nadere informatie over de aan deelname
verbonden kosten en de mogelijkheden tot gereduceerde kosten voor studenten.
De Stichting Maatschappijgeschiedenis is een samenwerkingsverband tussen de N ederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis, de Studievereniging voor Sociaal-economische Geschiedenis, de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis en de historisch-geografische afdeling van het K.N.A.G . De conferenties Maatschappijgeschiedenis worden
met tussenpo:z;en van twee jaar georganiseerd. De twee laatste thema's
waren 'Verkeer en transport' (1983) en 'Wonen in het verleden' (1985).
KRONIEK
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Promoties

In het jaar 1986 trokken de navolgende promo ties op het gebied van de
sociaal-economische geschiedenis bijzonder de aandacht:
Blusse van Oud-Alblas, J .L., Strange company; Chinese settlers, Mestizo women
and the Dutch in VOC Batavia. Rijksuniversiteit Leiden, 20 november 1986.
Promotor: 1. Schaffer.
Clerx,J.M.M.J., Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkeer
(1945-1958). Katholieke Universiteit Brabant, 4 december 1986. Promotores: K .F.E. Veraghtert en H .W.]. Bosman.
Davids, C .A., Zeewezen en wetenschap; De wetenschap en de ontwikkeling van de
navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815. Rijksuniversiteit Leiden,
11 juni 1986. Promotores : D. van Arkel en J .R . Bruijn .
Elteren, M.C.M . van, Staal en arbeid; Een sociaal-historische studie naar industriele accommodatieprocessen onder arbeiders en het desbetreffend bedrijfsbeleid bij"
Hoogovens Ijmuiden, 1921-1955. Katholieke Hogeschool Tilburg, 7 maart

/

1986. Promotor: H.F.] .M . van den Eerenbeemt.
Kappelhof, A .C .M., De belastingheffing in de Meieriy· van Den Bosch gedurende
de Generaliteitsperiode (1618-1730). Rijksuniversiteit Utrecht, 10 oktober
1986. Promotor: Th. van Tijn .
Kooij, P., Groningen 1870-1911; Sociale veranderingen en economische ontwikkeling in een regionaal centrum. Rijksuniversiteit Groningen, 9 oktober 1986.
Promotor: H . Baudet.
Korthals Altes, W .L., De betalingsbalans van Nederlandsch-Indie 1822-1939.
Erasmus Universiteit Rotterdam, 4 september 1986 . Promotor: P .W.
Klein.
Kreukels, L. H. M ., Miy·narbeid: volgzaamheid en striydbaarheid; Geschiedenis van
de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmiy·nen, 1900-1910. Rijksuniversiteit Utrecht, 27 juni 1986. Promotor: Th . van Tijn.
N oordam, D.]., Leven in Maasland; Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving
in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Rijksuniversiteit Leiden,
15 oktober 1986. Promotores: 1. Schaffer en H. de Vries .
Schaik, Alex. van, Crisis en protectie onder Coliy·n; Over economische doelmatigheid en maatschappeliyle aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de
jaren dertig. Vrije U niversiteit Amsterdam, 5 juni 1986 . Promotor: W .] .

Wieringa.
Schaik, Arth. van, Colonial control and peasant resources in Java; Agricultural
involution reconsidered. Universiteit van Amsterdam, 27 juni 1986. Promotores: W .F. Heinemeijer en O .D. van den Muijzenberg.
Valk, L. van der, Van pauperzorg tot bestaanszekerheid; Een onderzoek naar de
18
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ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang
naar de Algemene B&,standswet, 1912-1965. Erasmus U niversiteit Rotterdam,

19 juni 1986. Promotor: P .W . Klein .
Verhees -van Meer, J .Th. H., De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog, 1702-1713. Rijksuniversiteit Leiden, 18 september 1986. Promotor: J.R. Bruijn.
Visser, le., Bedrijfsbezetting; Het verleden van een aktiemiddel. Erasmus Un iversiteit Rotterdam, 15 mei 1986. Promotores: H . van Dijk en A.W.M.
Teulings .
Vries , Boudien de, Electoraat en elite; Socia Ie structuur en socia Ie mobiliteit in
Amsterdam 1850-1895. Rijksuniversiteit Utrecht, 16 mei 1986. Promotor:
Th . van Tijn.
Zon, H. van, Zeer onfrisse geschiedenis; Studies over niet-industriele vervuiling in
Nederland 1850-1920. Rijksuniversiteit Groningen, 18 december 1986.
Promotor: H. Baudet.
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Boekbesprekingen

Hollands financien. J.D. Tracy, A financial revolution in the Habsburg Netherlands; 'Renten' and 'renteniers' in the County of Holland, 1515-1565 (Berkeley 1985) 276 p.
In de achttiende eeuw deed zich in Engeland het opmerkelijke verschijnsel
voor van een sterk groeiende staatsschuld bij een dalende rentestand. In
een klassiek geworden studie sprak P. Dickson over een 'Financial Revolution', te danken aan de oprichting van de Bank of England en het ontstaan
van het systeem van jaarlijks door het parlement goed te keuren begrotingen. In Holland was de schuld van de overheid echter ook zonder deze
instituties al in de loop van de zeventiende eeuw onder gelijktijdige daling
van de rentestand fors gegroeid. J.D. Tracy concludeert nu in een fascinerend boek, dat er in de Habsburgse Nederlanden al twee eeuwen eerder
dan in Engeland sprake is geweest van een 'financiele revolutie'. Volgens
hem heeft de verkoop van los- en lijfrenten door de Habsburgers de basis
gelegd voor het financiele bestel van Holland, dat de Republiek vervolgens in staat zou stell en de Tachtigjarige Oorlog te financieren.
Vorsten werden in deze tijd voor leningen op de korte termijn geconfronteerd met de hoge rentetarieven van Antwerpse en Duitse bankiers. Deze
leningen trachtten ze zo spoedig mogelijk af te lossen uit de verkoop van
lagerrentende en langerlopende los- of lijfrenten aan eigen ingezetenen.
Terwijl nu het financiele beleid van de Franse vorsten werd gekenmerkt
door het opleggen van gedwongen leningen en door slechte rentebetalingen, maakten de Habsburgse vorsten zich in toenemende mate afhankelijk
van de verkoop van renten op de vrije markt. Dat vereiste behoorlijke garanties op de rentebetaling.
Cruciaal in Tracy's betoog zijn daarom de politieke en administratieve
ontwikkelingen die zich in de jaren veertig in Holland voordeden. Holland werd toen overgehaald om, naast de door de steden en dorpen opgebrachte bede, nieuwe, op provinciaal niveau geheven, belastingen in te
voeren. De vorst deed daarbij de concessie, dat Holland de inkomsten uit
handel en nijverheid - de belangrijkste bronnen van rijkdom in de steden
- onbelast mocht laten. De verkoop van renten onder garantie van de Staten van Holland vergrootte de financiele armslag van de vorst aanzienlijk.
Vorsten genoten weinig krediet. De Staten van Holland hielden niet aIleen de inning van deze nieuwe belastingen zelf in handen, maar ook de
betaling van rente en aflossingen uit de opbrengst ervan. Onder de Hollandse kopers van renten bleken ambtenaren en magistraten oververtegenwoordigd. 'Control of fiscal policy by men who themselves had heavy
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investments in state debt was the real genius of the Netherlands system
of public borrowing', aldus de conclusie van een knap en helder betoog.
Er zou misschien een vraagteken geplaatst kunnen worden bij de nadruk
die Tracy legt op factoren aan de ' vraagzijde' : de bereidheid van de overheid zich afhankelijk te maken van de 'vrije markt' en de controle van de
beleggers op het gevoerde financieIe beleid. Ten eerste vermeldt hij zelf,
dat het welslagen van de Hollandse leningen v66r de Tachtigjarige Oorlog
voor een deel te danken was aan de toegang die Holland toen nog had tot
kapitaalmarkten buiten de provincie, onder meer in Vlaanderen en Brabant, waar toen een duidelijke kapitaalovervloed heerste . Ten tweede zijn
er weinig aanwijzingen, dat Hollands pogingen om leningen te plaatsen
in de eerste decennia na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog veel
succes hadden . De grote toename van Hollands schuld dateert pas van na
het Twaalfjarig Bestand, toen de welvaart binnen Holland sterk toegenomen was. En ten derde was de groei van Hollands schuld ook in de tweede
helft van de zeventiende eeuw nog voor een groot deel het gevolg van gedwongen in plaats van vrijwillige leningen. Dit maakt het mogelijk om de
stelling te verdedigen dat de kapitaalovervloed, en het gebrek aan alternatieve mogelijkheden voor lange termijn-beleggingen, wellicht toch belangrijker waren ter verklaring van de groei van Hollands schuld bij een dalende rentestand , dan de door Tracy benadrukte 'institutionele' factoren.
Dat doet echter weinig af aan de kwaliteiten van deze studie .
Wantje Fritschy

Industriele Revolutie. F. Crouzet , ThefiTst industrialists: the problem of origins. (Cambridge: Cambridge University Press 1985) ix + 229 p .
Al meer dan een eeuw houdt de herkomst van Britse ondernemers historici bezig. Crouzet heeft dit probleem tot onderwerp van zijn lezingen voor
de Ellen McArthur Lectures aan Cambridge University gemaakt. Deze
vormen de basis van dit boek. In zo'n lange traditie en met een dermate
rijke literatuur lijkt het haast ondoenlijk nog iets nieuws toe te voegen .
Toch is Crouzet daar in geslaagd, en dat zonder een nieuwe, spectaculaire
bron aangeboord te hebben. Slechts door zich te baseren op die rijke hoeveelheid literatuur heeft hij geen nieuwe visie ontwikkeld, maar wel een
aantal opvattingen en intulties uit de bestaande literatuur kunnen aanscherpen . Meer doen was ook niet zijn bedoeling.
Centraal staat de hypothese van de self-made man, toegeschreven aan Samuel Smiles wiens werk Self-help in 1859 verscheen . Toetsing van deze hypothese vereist voldoende informatie en een representatieve steekproef.
Vooral dit laatste probleem houdt Crouzet bezig. AIleen al in de textielBOEKBESPREKING
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sector komt een grove benadering op 10.000 industrielen in het midden
van de 19de eeuw. In dat licht kan de door Crouzet verzamelde gegevens
over 200-300 industrielen niet aan statistische criteria voor representativiteit voldoen . Dat is hem overigens heel duidelijk en hij geeft dat in het begin ook aan. Hij verzamelt aIleen gegevens over industrieIen uit de literatuur . Hieruit vormt hij twee groepen : een op basis van het beroep van de
vader (226 personen) en een groep (316 personen) op basis van het eerste
beroep van de industrieel zelf. De analyse bevestigt meerdere hypothesen
bekend uit de literatuur. Weinig industrieIen blijken afkomstig te zijn uit
de adel of de laagste sociale klassen terwijl het overgrote deel uit de middenstand komt.
Nieuw is het relatief grote belang dat Crouzet hecht aan de bijdrage van
de kleine middenstand, een opvatting gebaseerd op een verfijndere classifica tie van beroepen.
Het belang van Crouzets boek ligt vooral in zijn systematiserende aanpak,
zijn scherpe formulering van de hypothese en de wijze van toetsing. Deze
aanpak stijgt uit boven de meer intuitieve aanpak die bij de meeste werken
op dit onderzoeksterrein wordt aangetroffen. Daarnaast geeft het boek een .
rijke hoeveelheid literatuurverwijzingen (54 pagina's noten en literatuur
tegenover 143 pagina's tekst).

J .J. Seegers
Interbellum in Nederland. R . Kloosterman, Werkloosheid in Nederland

'1920-1939 (Utrecht: HES 1985) xiv + 351 p.
De kernvraag van deze Leidse dissertatie luidt: welke algemene factoren
hebben de verschillen in omvang van de regionale werkloosheid tijdens
het Interbellum veroorzaakt? De auteur komt tot deze vraag door een
analyse van de werkloosheidscijfers van 54 Nederlandse gemeenten (met
meer dan 20.000 inwoners), die destijds werden gepubliceerd in het
Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de periode
1920-1939 blijkt er sprake te zijn van aanzienlijke werkloosheidsverschillen tussen de gemeenten in respectievelijk Noord-, Oost-, Zuid- en WestNederland zowel v66r als tijdens de crisis. Dit regionale patroon tekent
zich ook af wanneer de gegevens worden gecorrigeerd voor specifieke effecten van de samenstelling der bedrijfstakken in de gemeenten, die immers verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de regionale verschillen.
De zogenaamde 'regionale component', het gecorrigeerde werkloosheidscijfer, blijft dan over. Met behulp van arbeidsmarkttheorieen en region ale
groeitheorieen stelt Kloosterman een specifiek, eigen, kwalitatief model
op . Hierin worden vijf algemene factoren genoemd, die elk van invloed
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zouden kunnen zijn op de vraag naar en het aanbod van arbeid op de region ale arbeidsmarkt en daarmee op de regionale werkloosheid. Kloosterman noemt aan de aanbodzijde de natuurlijke bevolkingsaanwas, de migratie en de participatiegraad (het percentage werkenden van de totale bevolking) en aan de vraagzijde het loonpeil en de zogenaamde 'key industries', d . w.z. stuwende bedrijven.
Door middel van enkelvoudige en multi pel regressie-analyse wordt de verklarende waarde van de in het voorstel genoemde variabelen getoetst voor
zowel de jaren 1926-1930 als 1931-1935. Ik zal de uitkomst per variabele
hier kort bespreken.
Allereerst de natuurlijke bevolkingsaanwas. Vit de cijfers blijkt de bevolkingsgroei op regionaal niveau in de jaren 1911-1915 negatief te correleren met de werkloosheid in de periode 1926-1930. Dus: een hogere bevolkingsgroei hing samen met een lagere werkloosheid. Voor dejaren 19311935 is geen statistisch significant verband gevonden tussen de werkloosheid en de bevolkingsgroei vanwege de natuurlijke aanwas in 1916-1920.
Er is derhalve geen sprake van een regionaal geboortegolfeffect. In het
verlengde hiervan concludeert Kloosterman tevens, dat een dergelijk effect ook op macro-niveau op geen enkele wijze door zijn cijfers wordt ondersteund. Hij stelt dit als reactie op de heersende opvatting dat de abnormaal hoge werkloosheid in Nederland in de jaren dertig voor een belangrijk deel een demografische oorzaak kende . De bewering van Kloosterman
berust echter op een mijns inziens onjuist inzicht: bij de bestudering van
regio's gaat het om open economieen, waarbij een vrij verkeer van mensen ervoor gezorgd kan hebben dat het effect van een geboortegolf op regionaal niveau nauwelijks een rol heeft gespeeld, maar op macro (nationaal)
niveau juist wei.
V oor wat de overige twee aanbodfactoren - migratie en participatiegraad
- betreft, concludeert Kloosterman dat er geen positieve relatie tussen
enerzijds een hoog vestigingsoverschot of een hoge participatiegraad en
anderzijds regionale werkloosheid bestaat. Ook hier lijkt de relatie eerder
andersom te liggen. Vestigingsoverschotten en een hogere participatiegraad worden bepaald door de vraag naar arbeid.
De vraagfactor arbeidsloon laat in de berekeningen een sterke positieve
correlatie met de werkloosheidscijfers zien en dit is een belangrijke bevinding van Kloosterman. Een hoog loonpeil ging in de regio's gepaard met
een hoge regionale component van de werkloosheid; in de jaren dertig
sterker dan in de jaren twintig. Kloosterman schrijft dit toe aan wat hij
de 'neerwaartse rigiditeit' van de lonen noemt, d.w .z. dat de Ion en zich
niet of slecht aanpasten aan de afnemende vraag naar arbeid. De reele
loonvoet in Nederland is echter na 1933 wei degelijk gedaald.
De laatste factor is die van de 'key industries' : stuwende bedrijven die op
BOEKBESPREKING
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de langere termijn bezien een expanderende dan weI inkrimpende tendens
hebben getoond. Hiervoor moest Kloosterman - bij gebrek aan bestaande
kwantitatieve indicatoren - zeIf een variabele construeren. Door op ingenieuze wijze het potentiele groeivermogen van de diverse bedrijfsgroepen
per gemeente samen te voegen verkreeg hij een 'rapportcijfer' dat gecorreleerd werd met de regionale component van de werkloosheid. Voor de
periode 1920-1930 yond hij een negatieve correlatie (meer groeivermogen
ging gepaard met een lager werkloosheidscijfer), voor de jaren dertig echter niet. Toch overtuigt deze methode niet geheel: het al of niet stuwend
zijn van een bedrijfstak kan zeer regionaal bepaald zijn door de specifieke
ligging in een verzorgingsgebied of door bijvoorbeeld de geografische of
sociale infrastructuur, en dat is nu juist waar de vraagstelling aan voorbij
wil gaan. Kloosterman probeert de algemene factoren op te sporen.
Met deze studie van Kloosterman is het laatste woord over de regionale
verschillen in de werkloosheid nog niet gezegd. Zoals hij zelf al stelt heeft
het onderzoek een zeer exploratief karakter. De studie is duidelijk deductief van opzet. Niet voor niets verwijst Kloosterman naar zijn bron van
inspiratie, de 'New Economic History'. Deze Amerikaanse school heeft
sinds de jaren vijftig naam gemaakt met een vorm van geschiedschrijving,
waarbij het gebruik van neo-klassieke economische theorie en -modellen
en de statistische analyse van cijfermateriaal centraal staan. De prikkelende veronderstellingen en de onorthodoxe aanpak van Kloosterman vallen
inderdaad binnen de traditie van deze school. Maar het moet mij van het
hart: de sterk deductieve aanpak maakt dat de lezer aan het eind van het
boek toch wat met lege handen staat. Het zou best zo geweest kunnen zijn
als Kloosterman suggereert, maar bij een andere rangschikking van de variabelen was er wellicht iets heel anders uitgekomen. Hopelijk zal deze
zorgvuldig opgezette en uitgevoerde stu die - dat moet gezegd worden menigeen stimuleren de discussie aan te gaan, zodat de economische geschiedenis van het Interbellum ook meer regionale invulling krijgt.
Herman de Jong

Naoorlogse groei. G. Bombach, Post-war economic growth revisited (Amsterdam: North Holland 1985) viii + 147 p. Ph . Armstrong, A . Glyn en J.
Harrison, Capitalism since World War II (Londen: Fontana paperbacks
1984) 507 p .
Het begint steeds duidelijker te worden dat, met de economische crisis die
halverwege de jaren zeventig ontstond, een historische periode van ongekend snelle economische groei werd afgesloten en dat de economische ontwikkeling in de rest van de eeuw van een geheel ander karakter is dan die
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in de jaren 1950-1973. Na dit keerpunt is de historische reflectie op de naoorlogse periode pas goed op gang gekomen. 1 Hoe kon uit de puinhopen
van de Tweede Wereldoorlog het economisch wonder van de jaren vijftig
en zestig ontstaan? En : waardoor kwam er aan de snelle groei zo plotseling een eind? Dit zijn de kernvragen die het economisch-historisch onderzoek dient te beantwoorden .
Het boek van G. Bombach is de tekst van de in 1985 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gehouden F. de Vries-lectures. Hierin bespreekt de
auteur op een systematische wijze aIle bekende verklaringen van de
'boom ' in de jaren vijftig en zestig en de afnemende groei in de jaren daarna, na overigens eerst de vraag van de wenselijkheid van economische
groei behandeld te hebben. Maar liefst negen verschillende verklaringen
passeren de revue, waarbij benadrukt wordt dat groei-vertragende factoren al vanaf het midden van de jaren zestig optraden, en dat de ' systeemschokken' van de jaren zeventig (de ontwrichting van het monetair
systeem, de hoge olieprijzen, de sterke inflatie) niet de echte oorzaken waren van de economische omslag die plaats yond. Het boek geeft een plezierig overzicht van de recente literatuur op dit gebied, al zal de tekst hier
en daar voor niet-economen misschien lastig zijn .
Een hecht doortimmerde visie op de naoorlogse economische ontwikkeling vindt men bij Ph. Armstrong e.s. Deze auteurs, die afkomstig zijn uit
de (neo-)marxistische school, analyseren in een consistent betoog het ontstaan en de teloorgang van de naoorlogse 'boom', waarbij ze zich grotendeels concentreren op de economische ontwikkeling in de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk, Duitsland, Italie en Groot-Brittannie. Het globale
'model' dat de schrijvers hanteren is helder en rechtlijnig. Zoals honden
niet zonder Bonzo kunnen, zo werkt het kapitalisme niet zonder winst; de
rentabiliteit van het bedrijfsleven is uiteindelijk het resultaat van de verschillende partijen in de klassenstrijd, de werkgevers en de werknemers.
De opkomst en ondergang van de naoorlogse 'boom' is het verhaal van
de toenemende en de afnemende rentabiliteit van het bedrijfsleven .
De schrijvers besteden veel aandacht aan de naoorlogse jaren, waarin de
voorwaarden voor de expansie na 1950 gelegd worden. Dit betekende
vooral het herstel van 'kapitalistische verhoudingen' ten koste van de in
1945 in de meeste landen zeer sterke arbeidersbeweging en politiek links,
en de herverdeling van het inkomen (geholpen door de sterke inflatie) ten
faveure van het winstinkomen. De economische groei die dan in de jaren
vijftig en zestig gaat plaatsvinden, leidt echter op den duur tot een belangrijke versterking van de factor arbeid, onder meer door de toenemende
krapte op de arbeidsmarkt. De reele lonen gaan hierdoor sterker stijgen
dan de produktie, sociale voorzieningen en nieuwe overheidsuitgaven
worden ' afgedwongen', waardoor op den duur de rentabiliteit van het beBOEKBESPREKING
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drijfsleven gaat afnemen. De 'boom' bezwijkt zo onder zijn eigen succes.
De dalende winstgevendheid, welke een afnemende investeringsbereidheid veroorzaakte, is de centrale oorzaak van de crisis na 1973 . Toen kwamen de winsten nog verder onder druk te staan door de daling van het
totale inkomen terwijl de lonen niet daalden. In dezelfde jaren ontstonden
er nieuwe krachten om de inkomensverdeling weer ten gunste van het
winstinkomen te bei'nvloeden door de afbraak van sociale voorzieningen
en het terugdringen van de invloed van de vakbonden ; in dit kader worden Thatcherisme en Reaganomics geanalyseerd.
Zo samengevat maakt het misschien een cliche-matige indruk, maar in de
uitwerking en verfijning van hun analyse zijn de schrijvers vaak zeer genuanceerd en hebben ze oog voor allerlei specifieke nationale en institutionele factoren . Haast onvermijdelijk is dat ze op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in de beschrijving van de Parijse opstand van mei 1968, wei erg
ver gaan in het toepassen van hun model. En passant wordt ook ingegaan
op de theorie van de 'gemengde economie', volgens welke de naoorlogse
economische orde door de toenemende invloed van overheid en 'sociale
partners' wezenlijk van het onvervalste kapitalisme van v66r 1940 zou
verschillen. De auteurs relativeren in hun analyse van de experimenten
met overheidsplanning en medezeggenschap 'voor de arbeiders sterk dit
'gemengde' karakter van de economie omdat de kapitalistische arbeidsverhoudingen niet aangetast werden . 2 Kortom, in dit boeiende en goed
gedocumenteerde boek worden heilige huisjes niet geschuwd en wordt,
voor zover ik weet, voor het eerst een samenhangende verklaring gegeven
van de economische ontwikkeling sinds 1945. Aanbevolen dus.

J .L.

van Zanden

Vgl. twee andere recente boeken: H. van der Wee, De gebroken welvaartscirkel. De
wereldeconomie 1945-1980 (Leiden 1983) en A. Boltho (red.), The European economy: growth and crisis (Oxford 1982).
2 Ook in de Nederlandse geschiedschrijving lijkt er ruimte voor twijfel om trent
het belang van de overheidspolitiek na 1945; op het punt van de steeds zeer belangrijk gevonden 'geleide loonpolitiek' is zeer verhelderend het (onder historici
nog weinig bekende) proefschrift van N. van Hulst, De iffectiviteit van geleide loonpolitiek in theon'e en praktijk (Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam 1984).

Derde Wereld. L.G. Reynolds, Economic growth in the Third World, 18501980 (Londen/New Haven: Yale University Press 1985) xi + 469 p.
Dit is een belangrijk en opzienbarend boek voor iedereen gei'nteresseerd
in zowel verleden als heden van de landen in de zgn. Derde Wereld. De
econoom Lloyd Reynolds, oprichter en oud-directeur van de Economic
Growth Center aan de Yale-universiteit, geeft hierin in vogelvlucht over-
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zichten van de moderne economische ontwikkeling in niet minder dan 41
D erde W ereld-Ianden . Alleen al daarom kan het boek welhaast als naslagwerk dienst doen . Daarbij blijft het echter niet; R eynolds presenteert teyens een onconventionele visie op de economische groei buiten Europa en
de Verenigde Staten . In vele van die landen is er , aldus Reynolds , veel
meer groei geweest dan gewoonlijk wordt gedacht. Reynolds gaat telkens
op zoek naar een cruciale omslag van stagnatie naar wat hij 'intensieve'
groei noemt. In 26 van de 41 landen ging deze omslag vooraf aan de
Tweede Wereldoorlog; voor 17 \fiel hij zelfs in de negentiende eeuw .
H et voornaamste methodologische struikelblok betreft de definitie van de
omslag. Een toename in het inkomen per hoofd van de bevolking mag niet
ontbreken maar juist hierbij doet zich het gebrek aan empirische data bijzonder voelen . Aanvullende en meer indirecte indicaties , bijvoorbeeld een
verschuiving naar meer industrieIe produktie of naar meer invoer van kapitaalgoederen, zijn wel voorhanden maar injuist dit opzicht is de variatie
tussen de groeipaden opvallend groot . Het blijkt niet mogelijk met steeds
exact dezelfde maten te meten . Soms doet dit afbreuk aan de overtuigingskracht van de argumentatie . Zo steunt de vroege omslag voor Brazilie
(1880) onevenredig zwaar op de export van koffie uit Sao Paulo terwijl de
nag vroegere omslag van Maleisie (1850) aileen door een versnelde bevolkingsgroei wordt gesuggereerd. Ook de argumentatie voor Taiwan (1895)
roept vraagtekens op daar weinig andere indicatoren zijn gevonden dan
snel toenemende overheidsuitgaven .
Bij een dergelijk encyclopedische benadering is het onvermijdelijk dat de
lezer met specifieke kennis over een afzonderlijk land lacunes of misconcepties ontdekt. Ik zal even stilstaan bij Reynolds' analyse van Indonesie,
een laat-bloeier met omslag pas in 1965, doch zonder de zo inspirerende
aanpak van de auteur in diskrediet te willen brengen . Terecht merkt Reynolds op dat Indonesie in toenemende mate kwam te bestaan uit twee economieen, Java en de Buitengewesten, waarvoor de punten van omslag
zeer verschillend lagen. Bij de vaststelling van de omslag voor de gehele
archipel introduceert hij echter impliciet de additionele eis dat groei niet
regionaal beperkt mag zijn, een eis die bijvoorbeeld niet gold bij Brazilie .
Voorts vermoedt hij dat het volume van de uitvoer in 1925 'iets' boven
dat van 1913 moet zijn geweest; een nauwkeurige analyse zou geleerd
hebben dat er een stormachtige toename had plaatsgevonden. Bij het verklaren van het uitblijven van groeieffecten, tenslotte, vol staat hij met een
lange lijst van ongelijksoortige factoren zonder enige pogingen een rangschikking aan te brengen . De drainage van opbrengsten uit de uitvoer via
Europese ondernemingen of Chinese handelaren was van een gans andere
orde dan de claim van het Gouvernement op in de kolonie gemaakte
winsten of de uitgaven aan luxeconsumptie door de Europese bevolkingsBOEKBESPREKING
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groep. Reynolds heeft zowel de feitelijke economische expansie in Indonesic als het daarmee samenhangende dualisme onderschat.
Levert de verge!ijking van de beide laat-bloeiers China en India twijfe!s
op over de mogelijke re!atie tussen kolonialisme en vertraging, voor de naoorlogse peri ode probeert Reynolds systematische verbanden op te sporeno Met behulp van multipe!e regressie op de groeivoeten van het nationaal inkomen over de jaren 1960-1980 identificeert hij de groeivoeten in
landbouwproduktie en exportproduktie en de investeringsquote als meest
relevante verklarende variabe!en. De relatie met de bevolkingsgroei is niet
statistisch significant. Deze bevindingen ten spijt concludeert hij - na 41
individue!e groei-ervaringen en meer dan 400 pagina's vol gegevens - dat
de bronnen van groei 'mysterieus' blijven. De ontbrekende schake! moet
in de politiek worden gezocht wat niet geheel onwaar zal zijn maar toch
als een enigszins onbevredigend slotakkoord klinkt.
Een bijzonder toepasse!ijke opmerking grijpt terug op de discussie in
kringen van ontwikkelingseconomen over de toenemende kloof tussen rijke en arme landen in de wereld. Reynolds vindt een soortgelijk uitgangspunt weinig terzake; thans neemt de kloof toe tussen succesvolle en
minder succesvolle landen in Azic, Afrika en Latijns-Amerika, niet tussen
Europa en Noord-Amerika en de rest. Ik denk dat dat juist is . Aan deze
bewering verbindt Reynolds ze!fs semantische consequenties. Het is niet
meer zinvol te spreken van de 'Derde Wereld' . De lezer kan zich echter
niet helpen afvragen waarom de auteur dan niet zelf in de titel van zijn
magnum opus blijk geeft van een terminologische heroricntatie.
J. Thomas Lindblad

Indonesie . A. van Schaik, Colonial control and peasant resources inJava; Agricultural involution reconsidered (Universiteit van Amsterdam; Instituut voor
Sociale geografie 1986) 210 p .
Zoals de ondertitel van dit boek al doet vermoeden, hebben we hier te maken met een zeer uitvoerige kritiek op Clifford Geertz' bekende studie
Agricultural involution; The processes of ecological change in Indonesia (Berkeley
1963). Ook wie Geertz niet gelezen heeft, of wie na White's uitvoerige
samenvatting l van de vele reeds verschenen kritiek het boek dood en begraven achtte, kan echter in deze dissertatie nog veel interessants vinden.
Onderwerp van Van Schaiks studie is de agrarische ontwikkeling van
twee residenties opJava, Tegal en Pasuruan, tussen 1830 en 1930. Beide
streken produceerden zowel rijst als rietsuiker (naast andere gewassen), en
het is de door Geertz veronderstelde symbiose tussen twee gewassen die
in dit boek uitvoerig geanalyseerd wordt. Na Geertz' opvattingen uiteen28
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gezet te hebben, analyseert de schrijver de statistische basis van Geertz'
werk (de landbouwtelling van 1920) en de door deze gevolgde methode
ten einde op grond van regionale verschillen in 1920 tot uitspraken te komen over de ontwikkeling van deze streken in de negentiende eeuw
('doing history backwards'). Bij een confrontatie met 1ge-eeuwse statistieken voor Tegal en Pasuruan blijkt deze methode tot verkeerde conclusies
te leiden. Ook Geertz' analyse van de landbouwtelling van 1920 is aanvechtbaar.
Vervolgens, in de hoofdstukken 4 tim 7, stelt Van Schaik zijn eigen analyse hiertegenover. Als sociaal-geograaf met ruime onderzoekservaring in
de Indonesische en Nederlandse archieven ziet hij kans een aantrekkelijke
'symbiose' te bewerkstelligen tussen een gedetailleerde analyse vanJava's
'ecosysteem' en de historische ontwikke!ingen in de door hem gekozen residenties. Achtereenvolgens komen aan de orde klimaat en bodem (hfdst.
4), veranderingen in het grondgebruik door de introductie op grote schaal
van suikerriet (hfdst. 5), de factor arbeid (hfdst. 6) en de ontwikkeling van
het irrigatie-stelsel met zijn nadruk op de competitie tussen rijst en riet
(hfdst. 7). Van vee! be!ang acht ik vooral zijn uiteenzettingen over erosie
en ontbossing in de negentiende eeuw, een tot nu toe onderbe!icht element
in de 1ge-eeuwse economische ontwikke!ing van Java (pp. 53 -62) .
Het slothoofdstuk, waarin de schrijver zijn visie geeft op het gebrek aan
ontwikke!ing in de inheemse agrarische sector, grotendeels langs theoretische en comparatieve weg, he eft mij minder kunnen overtuigen dan de
rest van het boek . Het hier gehanteerde cijfermateriaal is grotendee!s uit
de twintigste eeuw afkomstig, en hoewe! de 1ge-eeuwse cijfers, zeker v66r
1875, nogal onbetrouwbaar zijn, is het nu ook weer niet nodig deze cijfers
gehee! te negeren . Aan het hoge gehalte van de rest van deze studie doet
dit overigens niets af.
Peter Boomgaard
B. Wite, 'Agricultural involution' and its critics: twenty years after Clifford Geertz (Working papers series 6, Institute of Social Studies, Den Haag 1983).
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Verschenen literatuur

H. Baudet, Em vertTOuwde wereld; 100 jaar innovatie in Nederland (Amsterdam: Bert Bakker 1986) 200 p .
De sterk toegenomen belangstelling voor het verschijnsel innovatie heeft
het Sociaal en Cultureel Plan bureau ertoe aangezet in 1984 Baudet te verzoeken over dit onderwerp een boek samen te stellen voor een breed publiek. Eind 1986 is het boek verschenen. De auteur behandelt vooral de innovaties en de reactie van de mensen in Nederland daarop . Onder de gekozen innovaties zijn niet alleen overbekende als auto en telefoon, maar
ook ballpoint en veiligheidsscheermes. Aan de behandeling van afzonderlijke innovaties voegt Baudet twee hoofdstukken theorie toe . Het boek is
voorzien van illustraties en literatuurverwijzingen (in de noten).

Beitriige zur Inflation und Wiederaufbau in Deutschland und Europa 1914-1921

uitgegeven door G.D. Feldman, C.-L. Holtfrerig, G .A. Ritter en P.-C.
Witt (Berlijn : Walter de Gruyter 1982 e.v. jaren).
In het kader van dit groots opgezet en wetenschappelijk hoogstaand project zijn inmiddels acht delen verschenen. In 1982 verscheen het eerste
deel, Die deutsche Inflation: eine Zwischenbilanz. In 1984 verscheen Die Erfahrung der Inflation im internationalen Vergleich (ook in het Engels) en in 1985
Arbeiterschaft in Krieg und Inflation (M. Niehuss), Maschinenbau-unternehmen in
der deutschen Inflation 1919-1923 (D. Lindenlaub). Het afgelopen jaar verschenen vier delen: Tarifpolitik im Ruhrbergbau 1918-1933 (R. Tschirbs),
Civil servants and the politics of inflation in Germany 1911-1921 (A. Kunz), Arbeitsverkurzung und sozialer Wandel (I. Steinisch) en zeer recent Die Anpassung
an die Inflation (G.D. Feldman et al.). Dit laatste deel behandelt in vier
hoofdthema's 15 bijdragen van voornamelijk Duitse historici . De hoofdthema's hebben betrekking op verklaringstheorieen van de inflatie, reacties van maatschappelijke groepen op de inflatie, investeringsgedrag en
economische programma's.

Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis (Rotterdam: Centrum voor bedrijfsgeschiedenis 1986) xii + 415 p.
Dit bibliografisch overzicht voor de bedrijfsgeschiedenis in Nederland is
het eerste resultaat van een project dat eind jaren zeventig begon in Tilburg. Sedert 1984 heeft het Centrum voor bedrijfsgeschiedenis in Rotterdam de verzameling van titels ter hand genomen . De bibliografie omvat
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ca. 3.000 titels, gerangschikt naar bedrijfstakken, bedrijfsklassen en bedrijfsgroepen. De opgenomen titels zijn spaarzaam van toelichtingen
voorzien . De toegankelijkheid van het bibliografisch apparaat wordt vergroot door een bedrijfsnamen- en een trefwoorden-index. De bibliografie
is te bestellen bij het Centrum voor bedrijfsgeschiedenis en kost 130,(incl. verzendkosten) .

] .F.E. Blasing, Op het spoor van de Korver: Ontstaan, groei en transformaties van
de Brabantse 1amilie-onderneming Hendrix' Fabrieken 187911930; bedrijfskundig
bekeken (Leiden: Martinus Nijhoff 1986) 396 p .

Dit is een bedrijfsgeschiedenis van het bio-industrieel bedrijf Hendrix' Fabrieken in Boxmeer. In zeven hoofdstukken behandelt Blasing de ontwikkeling van Hendrix van veevoer- annex zaadhandel tot mengvoeder-,
fokkerij- en levensmiddelengigant. Naast de geschiedenis van de onderneming tegen de achtergrond van de conjunctuur in de agrarische sector,
gaat de auteur ook uitvoerig in op de relatie tussen familie en bedrijf en
de rol van de oprichter-ondernemer als werkgever. Het boek is voorzien
van foto's, grafische overzichten, tabellen en tijdreeksen van kerncijfers
van de onderneming.

Bronnenoverzicht voor de bestudering van het Nederlandse bankwezen in de 1ge en 20e
eeuw (Amsterdam: Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 1986)

39 p .
Het overzicht is samengesteld ten behoeve van het door het Nederlands
Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE) geentameerde onderzoek naar de geschiedenis van de algemene of handelsbanken in Nederland gedurende de periode 1864-1964. Het overzicht, gemaakt door NEHA medewerker ] . van Gerwen, omvat twee categorieen bronnen : bedrijfsarchieven en gedenkliteratuur. Per archief zijn opgenomen: de naam
van de bankinstelling, de periode waarover archivalia voorhanden zijn, de
omvang, de mate van ontsluiting en de bewaarplaats . Het literatuuroverzicht omvat gedenkliteratuur betreffende het Nederlandse bankwezen
aanwezig in de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam . Het
Bronnenoverzicht is verkrijgbaar bij het NEHA (j 10, - incl . portokosten) .

] . M . M.J . Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handels- en betalingsverkur
(1945-1958) (Groningen : Wolters-Noordhof 1986) 278 p.
De auteur beschrijft in zijn dissertatie de vorderingen die werden gemaakt
bij de liberalisatie van handel en betalingen binnen de Organisatie voor
L1TERATUUR
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Europese Economische Samenwerking (O.E.E.S.). Speciaal belicht Clerx
de rol die Nederland daarin vervulde . Na inleidende beschouwingen en
begripsbepaling voigt de bespreking van de liberalisatie van het handelsen betalingsverkeer. Deze liberalisatie vindt zijn voorlopig hoogtepunt in
de oprichting van de Europese Betalingsunie (E.B. U.) . In de daarna volgende hoofdstukken worden de ontwikkelingen geschetst van de bereikte
regionale monetaire convertibiliteit in de E.B. U . naar - uiteindelijk - externe convertibiliteit. In deze chronologische opzet wordt ook de ontwikkeling in de liberalisatie van de handel met name binnen de O .E .E .S.
besproken . Elk hoofdstuk van dit proefschrift bevat een overzicht van de
lopende rekening van de betalingsbalans en tevens een bespreking van de
problemen rond de verlenging van de E .B.U.

Croom Helm series on the contemporary economic history of Europe (Londen/Sydney: Croom Helm 1982 e.v. jaren) .
Enige jaren geleden startte uitgeverij Croom Helm een serie over de economische geschiedenis van Europese landen in de twintigste eeuw. Het
eerste deel van deze reeks, die onder leiding staat van Derek Aldcroft, verscheen in 1982 en behandelt de economische geschiedenis van J oegoslavie
(F . Singleton en B. Carter). Daarna verschenen delen over de U.S.S .R.
(R . Munting), Noorwegen (F . Hodne), Spanje U.R. Harrison) , Polen (E .
Landau en J . Tomasz, wski), Hongarije (I. Berend en G. Ranki), Bulgarije U.R . Lampe), Griekenland (A.F . Freris), Roemenie (D. Turnock) en
meest recent Denemarken (H .C. Johansen) . De deeltjes zijn bedoeld als
een inleiding in de economische geschiedenis van het desbetreffende land .
Zij geven een overzicht van de belangrijkste onderzoeksthema's in de behandelde landen en zijn voorzien van een - soms geannoteerde - bibliografie.
M .C .M . van Elteren, Staal en arbeid; Een sociaal-historische studie naar industriele accommodatieprocessen onder arbeiders en het desbetreJfend bedrijfsbeleid bij
Hoogovens IJmuiden, 1924-1966 (Leiden: Brill 1986) 1124 p. Band A 19241955 . Band B 1956-1966.
Socioloog en arbeids- en organisatiepsycholoog Van Elteren promoveerde
op Band A van dit kloeke werk. Twee vraagstukken staan centraal in deze
studie . Ten eerste de opneming (accommodatie) in het bedrijfvan diverse
categorieen arbeiders die nauwelijks vertrouwd waren met industrieIe arbeid. Ten tweede de omschakeling op nieuwe technisch-organisatorische
omstandigheden binnen het bedrijf. De studie is voorzien van een samenvatting en een slotbeschouwing. Er zijn indices van begrippen en zaken,
geografische namen en persoonsnamen .
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Explorations in Economic History 23 (1986).

Nummer 4 van jaargang 1986 bevat een groot opgezet overzicht van de
stand van onderzoek in de monetaire geschiedenis. Het artikel van Michael Bordo sluit aan bij een in 1977 verschenen bijdrage van hem en Anna Schwartz in Supplement 3 van de Research in Economic History. De bijdrage bestrijkt de periode 1956-1976 (75 titels). Het artikel geeft een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van de monetaire geschiedenis sedert 1976. Daarvoor zijn een groot aantal artikelen en boeken bijeen gebracht, voornamelijk Amerikaanse (bijna 200). De groei van het aantal
publikaties duidt al op een snel toegenomen belangstelling voor dit onderwerp . De meeste literatuur is cliometrisch van aard . De inleiding geeft een
overzicht van de belangrijkste theoretische 'issues' voor de monetaire geschiedenis en zeven samenhangende onderwerpen waarin recente monetaire geschiedenis wordt samengevat en denkbeelden met betrekking tot
toekomstig onderzoek worden aangegeven.

E.J. Fischer, Stroomopwaarts: de electriciteitsvoorziening in Overiissel en ZuidDrenthe tussen circa 1895 en 1986 (Zwolle: Waanders 1986) 376 p.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de N. V . ElectriciteitsMaatschappij IJ sselcentrale op 11 december 1986 verscheen dit gedenkboek van de hand van E .]. Fischer. De auteur heeft zich niet beperkt tot
het weergeven van het wei en wee van de IJsselcentrale, maar de ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening in Overijssel geplaatst in een
economisch-historisch perspectief. Daarbij werden vraag- en aanbodfactoren centraal gesteld. De studie is gebaseerd op een grote hoeveelheid
kwantitatieve gegevens. De uitgave is zeer verzorgd en voorzien van veel
illustratiemateriaal.

B.P.H . Gales, Werken aan zekerheid: een terugblik over de schouder van AEGON
op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis Cs-Gravenhage: AEGON 1986) 367 p.

Het verzekeringsconcern AEGON heeft in de fusie in 1983 tussen AGO
en ENNIA aanleiding gezien een boek over de 200-jarige geschiedenis van
het concern te laten verschijnen. De presentatie van het boek had plaats
bij gelegenheid van de opening van het nieuwe hoofdkantoor te
's-Gravenhage. In dertien hoofdstukke-n schetst de auteur de ontwikkeling
van het bedrijf van begrafenisfonds tot all-round verzekeringsconcern .
Het boek is fraai uitgevoerd en voorzien van foto's van uitstekende kwaliteit.
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A. Heerding, Geschiedenis van de N. V Philips' Gloeilampenfabrieken . Dee! II
(1891-1922). Een onderneming van vele markten thuis (Leiden: Martinus Nijhoff 1986) 467 p.
Het tweede deel van de geschiedschrijving van Philips door Heerding
bestrijkt de ontwikkeling van de Philips' gloeilampenfabriek vanafhet beginjaar 1891 tot 1922, het tijdstip waarop Gerard Philips als directeur terugtrad . Het bedrijf groeide in deze periode uit tot een grootindustrie .
Heerding besteedt aandacht aan de technologische ontwikkelingen, de industrieIe samenwerking en de onderlinge krachtsverhoudingen binnen de
bedrijfstak, alsmede aan zaken zoals produktie, verkoop, financiering en
organisatie gedurende de genoemde periode . In het hoofdstuk 'Naar een
eigen sociaal-economische vormgeving' gaat Heerding in op het arbeidsvraagstuk en de bedrijfscultuur bij Philips .

Mus en Chabot. Twee kassiers te Rotterdam; een bijdrage tot de geschiedenis van de
financiele infrastruktuur van de stad Rotterdam, 1850-1911 (Rotterdam: Centrum voor bedrijfsgeschiedenis 1986) 87 p.

Deze uitgave, Cahier nr. 1 van het in 1982 opgerichte Centrum voor bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam, is het resultaat van een doctoraal werkcollege onder leiding van Prof. dr. H.H . Vleesenbeek. Het onderzoek is
gebaseerd op het in het Gemeentearchief Rotterdam aanwezige materiaal
over de kassiershuizen Mees en Chabot. Cahier nr. 2 wordt begin 1987
verwacht en zal handelen over de garenindustrie te Haarlem in de achttiende eeuw.

Population and Economy. From the traditional to the modern world (New York:
Cambridge University Press 1986) 219 p .
In deze heruitgave van een them anum mer van de Journal of Interdisciplinary
History (1985) staan bijdragen van een achttal auteurs over de relatie tussen bevolkingsomvang en economische ontwikkeling v66r en tijdens het
industrialisatieproces . De artikelen hebben voor een belangrijk deel betrekking op Engeland en v6rmen reacties en/of aanvullingen op het standaardwerk van Anthony Wrigley en Roger Schofield, The population history
of England, 1511-1871. A reconstruction (Londen 1981). Artikelen van de
volgende auteurs zijn opgenomen: Roger Schofield, Michael Anderson,
Peter Lindert, Ronald Lee, Jan de Vries, Anthony Wrigley, Brinley Thomas en Ann Kussmaul. Het artikel van Jan de Vries heeft het preindustrieIe Nederland als onderwerp (1550-1850).
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Scandinavian Economic History Review 39 (1986).

De levensstandaard tussen 1750 en 1914 in Scandinavie is het themaonderwerp van het tweede nummer van 1986. In de diverse artikelen worden behandeld: de historische ontwikkeling van de voedseiconsumptie in
Zweden (M. Essemyr), de ontwikkeling van de reeIe lonen in Noorwegen
tussen 1730 en 1910 (K.B. Minde en J. Ramstad), de levensstandaard in
Finland van 1860-1912 (S . Heikinnen), de huisvesting van arbeiders in
Odense 1750-1914 (H .C. Johansen en P. Boje) en de levensstandaard in
Denemarken tussen 1750 en 1914 (P . Boje). Tevens wordt de stand van
zaken in het historisch onderzoek op dit terrein in de Scandinavische landen uiteengezet door U. Olsson, J.E. Myhre en H. Soikkanen.

A. van Schaik, Crisis en proteetie onder Colij"n: Over economische doelmatigheid
en maatschappelij"ke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren
dertig (Alblasserdam 1986) xiii + 482 p.
In 1986 promoveerde Alexander van Schaik op een studie van de Nederlandse handelspolitiek onder Colijn. Van het gevoerde beleid worden zowei de sociaal-maatschappelijke als de economisch-politieke aspecten geanalyseerd. De auteur beschrijft en analyseert de toe name en invloed van
de overheid op het economisch leven. Deze groeiende overheidsbemoeiing
strekt zich ook uit op het terre in van de traditioneel vrijhandels-gezinde
buitenlandse handelspolitiek. De studie bevat tevens een uitgebreid
bronnen- en literatuuroverzicht. Het kwantitatieve materiaal is in bijlagen toegevoegd .
R. Schliren , Staat und liindliehe Industrialisierung: sozialer Wandel in zwei Dorfern einer deutsch-niederliindisehen Textilgewerbcrcgion 1830-1914 (Dortmund:
Gesellschaft fUr Westfalische Wirtschaftsgeschichte 1985) ix + 242 p.
Dit werk is opgenomen als deel 5 in de reeks 'Untersuchungen zur
Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte' . Schlirens (promotie-)onderzoek richtte zich op de analyse van de invloed van regio en staat op
het industrialisatie- en urbanisatieproces. De auteur beziet deze invloed
aan de hand van twee dorpen: Borghorst in het Mlinsterland en Borne in
Twente . Gemeenschappelijk hebben deze dorpen de textielindustrie als
dominerende sector. De verschillen in maatschappelijk en economisch opzicht worden in hoofdzaak bepaald door verschillen in staatkundige structuur. Omvangrijk archiefonderzoek in Nederland en Duitsland vormt de
basis voor de beide kernhoofdstukken 'Industrialisierung' en 'Urbanisierung und sozialer Wandel'. Het kwantitatieve bronnenmateriaal is in de
bijlagen opgenomen . Ook de gevolgde statistische methode wordt daarin
uiteengezet.
LITERATUUR
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W .A. Thomas, The Stock Exchange of Ireland (Liverpool: Francis Cairns
1986) 273 p.
Dit eerste deel in een nieuwe serie getiteld 'Studies in financial and economic history' behandelt de ontwikkeling van de beurzen in Ierland (Dublin, Belfast, Cork) vanafhun ontstaan tot 1986. In de eerste hoofdstukken
beschrijft Thomas de financiering van de overheidsuitgaven en de oprichting van de beurzen. Daarna komen onderwerpen aan bod als: het ontstaan van de makelaarsfirma's, de handel in obligaties tussen Londen en
Dublin, de Ierse spoorwegen en de oprichting van naamloze vennootschappen . In het laatste deel wordt de financiering van de overheid en de
industrie na de Ierse onafhankelijkheid beschreven.

H.G.A. Vissink, Economic and financial reporting in England and the Netherlands; A comparative study over the periode 1850 to 1914 (Assen/Maastricht:
Van Gorcum 1985) xix + 406 p.
'Business journalism' is een tot op heden tamelijk verwaarloosd terrein
van de economische geschiedenis. Het werk van Vissink vormt aileen
daarom al een belangrijke bijdrage. Over de periode 1850-1914 is door
haar een indrukwekkende hoeveelheid periodieken, kranten e.d. geanalyseerd . Hoofdstuk II behandelt bovendien de periode 1815-1850. Ieder
hoofdstuk is opgezet in twee delen. Beurtelings komen daarin Engeland
en Nederland aan de orde. De bibliografie beslaat 48 pagina's . Het boek
is voorzien van een register op persoonsnaam. Dit boek verscheen als deel
5 van de reeks' Aspects of economic history: the Low Countries'.
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Aan winstenlij st
(Samengesteld door I I Seegers)

Ook de aanwinstenlijst van de Economisch-Historische Bibliotheek heeft
met de komst van het NEHA-Bulletin belangrijke wijzigingen ondergaan .
De meest in het oog springende verandering is wei het aantal opgenomen
titels . Dit aantal is sterk ingeperkt. Kleinere publikaties, schenkingen en
aanvullingen van ouder bezit , R.C .P .-delen en archiefinventarissen zullen ~et deze nieuwe aanpak niet langer vermeld worden . Vour 1986 komt
daarbij dat gedenkboeken niet opgenomen zullen worden in het overzicht.
De eind 1985 begonnen actie om bedrijven te benaderen met het verzoek
reeds verschenen gedenkboeken ter beschikking te stellen, is met veel succes in 1986 voortgezet. Het gehele gedenkboekenbezit zal echter in de loop
van 1987 gepubliceerd worden .
In totaal zijn in de lijst 231 titels opgenomen. Dit vormt circa 40% van
de totale toename van de collectie in 1986.
Een tweede belangrijke wijziging in vergelijking met voorgaande jaren is
de presentatie van de aanwinsten. Sedert 1970 is deze steeds strict alfabetisch geweest. Met de systematische rangschikking, aansluitend op de indeling van de onderwerpscatalogus in de E.-H .B . , is een oude traditie
hersteld .
Wij hopen door de nieuwe aanpak meer belangstelling voor het gebruik
van de aanwinstenlijst te kunnen wekken.

ALCEMENE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS
BUSINESS Archives: studies on international practices/Committee on Business Archives of the International
Council on Archives red. board:
Breandan Mac Ciolla Choille .. . [et
al.]) . - Munchen [etc.]: K.G. Saur,
1983. - 167 p. ; 24 cm
VRIES (Margaret Garritsen de) The
International Monetary Fund 19721978: cooperation on trial. - Washington D. C . : International Monetary
Fund , 1985. - 3 din. ; 28 cm
AANWINSTEN

EUROPA
bibliografieen
POLICY formation in the European
communities: a bibliographical guide
to Community documentation 19581978/editor Michael Hopkins. - London: Mansell, 1981. - 339 p.: index;
24 cm
OFFICIAL publications of Western
Europe/ed. by Eve Johansson . - London: Mansell Publishing Ltd ., 1984 . vol. ; 24 cm
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bronnenuitgave
AERTS (Erik) L] Willy Dupon [en]
Herman Van der Wee. De economische ontwikkeling van Europa: documenten. - Leuven: Universitaire Pers
Leuven, 1985. - 24 cm. - (Ancorae; 1)
congressen
MUNZPRAGUNG, Geldumlauf und
Wechselkurse - Minting, monetary
circulation and exchange rates: Akten
des 8th International Economic History Congress Section C7 Budapest
1982/ im Auftrag der Economic History Association hrsg. von Eddy van
Cauwenberghe und Franz Irsigler. Trier: Trier Historische Forschungen,
1984. - 421 p.: graf., tab., fig.,
lit.opg.; 24 cm . - (Trierer Historische
Forschungen; Bd. 7)
PROTEKTIONISMUS: Fortschritt
oder Ruckschritt? Referate und Diskussionsbeitriige der. 9. Offentlichen
Vortragsveranstaltung der Gesellschaft
fUr Unternehmensgeschichte e.V. am
18 . Mai 1984 in Dusseldorf! hersg . von
Hans Pohl; Schriftleitung: Beate Bruninghaus. - Stuttgart: Steiner, 1985. X, 86 p .; 24 cm. - (Zeitschrift fUr Unternehmensgeschichte; Beiheft 35)
monografieen, bundels
BEITRAGE zur quantitativen vergleichenden
U nternehmensgeschichte/
hrsg. [von] Richard Tilly. - Stuttgart:
Klett-Cotta, 1985. - 203 p .: tab.,
graf., ill., lit.opg. in de noten; 21 cm .
(Historisch -Sozial wissenschaftliche
Forschungen; Bd. 19)
ECONOMIC (The) history of Eastern
Europe 1919-1975; vol. 1. - Oxford:
Clarendon Press, 1985
EUROPEAN (The) economy: growth
and crisis/ ed. by Andrea Boltho; [met
bijdragen van] Jacques Mazier,
Christopher Allsop ... [et al.] . - repr. Oxford: Oxford University Press,
1985 . - XVII, 667 p.: lit.opg.; 23 cm
MINGS (Turley Ray) An intercountry comparison of the factor deter-
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mmmg cyclical behavior in Sweden,
Canada, Austria and Belgium, 19291937. - repro - Ann Arbor: UMI,
1986 . - VI, 326 p.: lit.opg., tab .; 21
cm
POPULATION and history: from the
traditional to the modern world/ ed. by
Robert I. Rotberg and Theodore K.
Rabb . - Cambridge [etc.]: Cambridge
University Press, 1986. - 219 p.: tab.,
lit.opg. in de noten, graf., ill. ; 24 cm.
- (Studies in interdisciplinary history)
RAILWA YS and the economic development of Western Europe, 18301914/ ed. by Patrick O'Brien. - 2nd
ed. - Oxford: MacMillan, 1985. - 243
p.: index, tab., graf., krt. ; 23 cm
REISEBERICHTE alS Quellen europaischer Kulturgeschichte: Aufgaben
und Maglichkeiten der historischen
Reiseforschung/ hrsg. von Antoni
Maczak und Hans Jurgen Teuteberg.
- Wolfenbuttel: Herzog August Bibliothek, 1982. - VII, 323 p.; 23 cm. (Wolfenbutteler Forschungen; Band
21 )
SMALL (The) firm: an international
survey/ ed. by David J. Storey. - London [etc.]: Croom Helm, C. 1983. 274 p.: tab., lit. opg.; 23 cm
SVENNILSON (Ingvar) Growth and
stagnation in the European economy. Geneva: United Nations, 1954.
XVI, 342 p .: lit.opg. , graf., tab.; 29
cm. - (United Nations publication:
1954. ILE. 3)
THEORIE und Empirie in Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte: Festschrift fUr Wilhelm Abel zum
80. Geburtstag/hrsg. von Karl Heinrich Kaufhold und Friedrich Riemann;
[met bijdragen van Peter von Blackenburg ... et al.]. - Gattingen: Schwartz,
1984. - 242 p.; lit.opg. ; 23 cm. - (Gattinger Beitrage zur Wirtschafts- und
Sozialgeschichte; Bd. 11)
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NEDERLAND

archieven, bibliografieen
ARCHIEVEN (De) in Limburgl red.
R.M. Delahaye ... ret al.]. - Alphen
aan den Rijn : Samsom Uitgeverij,
1986. - 344 p. : index, krt.; 22 cm . (Overzichten van de archieven en verzamelingen in de open bare archiefbewaarplaatsen in Nederland; XIII)
ARCHIEVEN (De) in Utrechtl red.
A.N. Beets, H.L.Ph . Leeuwenberg en
J .G. Riphaagen. - Alphen aan den
Rijn: Samsom Uitgeverij, 1985 . - 252
p.: index, lit.opg., krt.; 22 cm. (Overzichten van de archieven en verzamelingen in de open bare archiefbewaarplaatsen in Nederland; XI)
BIBLIOGRAFIE van gedenkboeken
en soortgelijke publicaties in kranten
en tijdschriften over in Friesland gevestigde industrieen en ambachten (bijgewerkt tot 1985)1 samengesteld door
L. Kamminga. - Leeuwarden: Vereniging voor industriele archeologie van
Friesland, 1986. - 52 p.; 25 cm
BOOKS on Zeeland = Boeken over
Zeeland; een bibliografische gids over
de economische, sociale en kerkelijke
geschiedenis van de provincie Zeeland
in de negentiende eeuwl Michael J.
Wintle. - Middelburg: Zeeuws documentatiecentrum, 1983. - 120 p.; 29
cm
BRONNENOVERZICHT voor de
bestudering van het Nederlandse bankwezen in de 1ge en 20ed eeuwl samengest. door J .L.J.M . van Gerwen . Amsterdam: Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 1986. - 38
p .; 30 cm
BIJDRAGE tot een bibliografie van
Haarlem 1961-1980 (waarin opgenomen aanvullingen op C. Ekama ' Catalogus van boeken, pamfletten enz. over
de geschiedenis van Haarlem enz.,
1188-1875' en op G. Ratelband ' Bijdragen tot een bibliografie van Haarlem 1876-1960')1 door P .Th .A. Sormani. - Haarlem: Vereniging ' Haarlem '
AANWINSTEN

in sam en werking met de Stadsbibliotheek Haarlem en de Gemeentelijke
Archiefdienst Haarlem, 1983. - XVI.
87 p.; 29 cm
HISTORICAL research in the low
countries 1981-1983: a critical surveyl
ed. by J . Kossmann-Putto and E. Witte. - Leiden: Brill, 1985. - 117 p.; 24
cm. - (Bibliografische reeks van het
Nederlands Historisch Genootschap;
3)
NIEUW Drents Repertorium : bibliografie van de Drentse geschiedenisl [samengest. door P. Brood]. - Assen: Het
Drents Genootschap, Culturele Raad
van Drenthe, 1984
VISSINK (H.G.A.) Economic and financial reporting in England and the
Netherlands: a comparative study over
the period 1850 to 1914. - Assen (etc.):
Van Gorcum, 1985 . - 406 p .: lit.opg.,
index; 23 cm. - (Aspects of economic
history: the Low Countries; 5)

bronnenuitgaven
SOURCES (Les) de I'historie economique et sociale du moyen agel par
Robert-Henri Bautier et Janine Sornay; avec la collaboration de Franc;oise
Muret. - Les Etats de la maison de
Bourgogne ; vol. I. Archives des principautes territoriales; 2. - Paris: Editions
du Centrenational de la recherche
scientifique, 1984
monografieen, bundels
algemeen
BEWOGEN en bewegen ;: de historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur; liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. H.F.J .M . van den
Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn
25-jarig professoraat aan de Katholieke
Hogeschool te Tilburg, 1961-19861
verzorgd door Willem Frijhoff en Minke Hiemstra. - Tilburg: Gianotten,
1986. - 441 p .: lit.opg. in de noten,
fig ., portr., bijl.; 24 cm
BUIS (Jaap) Historia forestis: Nederlandse bosgeschiedenis. - Wagenin-
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gen: afdeling Agrarisehe Gesehiedenis
Landbouwhogesehool, 1985. - 2 din.:
lit.opg.; 24 em. - (A.A.G. Bijdragen;
26-27)
GEORDEND en gedrukt: vier eeuwen
Nederlandse handelseatalogi/bijdragen
van H. Baudet, K. Schippers .. . [et
al.]. - Amsterdam: Koninklijk Verbond van Grafisehe Ondernemingen te
Amsterdam, 1985. - 103 p.: ill.; 31 em
HISTORICUS in het spanningsveld
van theorie en praktijk: opstellen, aangeboden aan H. Klompmaker ter gelegenheid van zijn veertigjarig studielei dersehap bij de opleiding M.O.gesehiedenisl red. C.A. Admiraal,
P.B .M. Blaas,j. van der Zande. - Leiderdorp: LOI, 1985. - 302 p.; 22 em
KLINKENDE munt: gesehiedenis van
het geld in de lage landenl Bert van
Beek, Hans Jacobi en Marjan Sehar100. Amsterdam [etc.]: Elsevier,
1985. - 160 p.: ill.; 28 em
NUSTELING (Hubert) Welvaart en
werkgelegenheid in Amsterdam 15401860: een relaas over demografie, eeonomie en soeiale politiek van een wereldstad. - Amsterdam: De Bataafsehe
Leeuw, 1985. - 275 p.: bijl., lit.opg.,
tab.; 25 cm
OPSTELLEN over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies: bundel samengesteld door medewerkers van dr.
C . Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhagel
red. P.A. Tiehelaar ... ret al.]. - Hilversum: Verloren, 1986. - 568 p.:
portr., ill., lit. opg.; 25 em

tot 1815
ARMOEDE en sociale spanning:
sociaal-historische studies over Leiden
in de achttiende eeuwl H .A. Diederiks ... ret al.]; onder red. van H.A.
Diederiks, D.J . Noordam en H.D.
Tjalsma. - Hilversum: Historisehe
vereniging Holland, 1985. - 192 p.:
ill., graf. , krt., tab.; 27 em. - (Hollandse studien; 17)
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KAPPELHOF (A.C.M.) De belastingheffing in de Meierij van Den
Bosch gedurende de generaliteitsperiode (1648-1730). - Tilburg: Stichting
Zuidelijk Historiseh Contact, 1986. 419 p .: tab., lit.opg. in de noten, graf.;
23 em. - (Bijdragen tot de gesehiedenis
van het Zuiden van Nederland; 69)
LESGER (CI.) Huur en eonjunctuur :
de woningmarkt in Amsterdam, 15501850. - Amsterdam: Historisch Seminanum van de Universiteit van
Amsterdam, 1986. - 191 p.: lit.opg. in
de noten, bijl., tab., ill.; 24 em . (Amsterdamse Historisehe Reeks; 10)
RAMSAY (G.D.), The Queen's merchant and the Revolt of the Netherlands. - Manchester: Manchester University Press, c. 1986. - 231 p.: bijl.,
lit.opg., index; 23 em. - (The end of
the Antwerp mart; Part II)
RILEY Games Clifford) Pieter Stadnitski and Dutch investment banking,
1770-1815. - repr. - Ann Arbor:
UMI, 1986. - 383 p.: lit.opg .; 21 em
SLOOTMANS (C.J.F.) Paas- en
Koudemarkten te Bergen op Zoom
1365-1565. - Tilburg: Stiehting Zuidelijk Historisch Contact, 1985-1986. - 3
din.: lit.opg. in de noten, ill., bijl.; 23
cm . - (Bijdragen tot de geschiedenis
van het zuiden van Nederland; 64, 65,
66)
TRACY Games D.) A financial revolution in the Habsburg Netherlands:
renten and renteniers in the county of
Holland, 1515-1565. - Berkeley [etc .]:
University of California Press, 1985. 276 p. : krt., ill., tab ., lit.opg. in de noten; 24 em
VERHEES-van Meer G.Th.H.) De
Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse
Successieoorlog 1702-17131 j .Th.H.
Verhees-van Meer. - Middelburg: Koninklijk Zeeuwseh Genootschap der
wetensehappen, 1986. - IX, 294 p.; 24
cm. - (Werken uitgegeven door het
Kon. Zeeuwsch Gen . van wetenschappen; deel 3)
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19de en 20sle eeuw

BLASING G.F.E.) Op het spoor van
de Korver: ontstaan, groei en trans formaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1879/1930
bedrijfsgeschiedkundig
bekekenl
J.F.E. Blasing. - Leiden: Martinus
Nijhoff, 1986. - XVII, 396 p.: graf.,
tab ., bijl., ill., lit.opg.; 25 cm
CALLAHAN (Maureen) The harbor
barons: political and commercial elites
and the development of the port of Rotterdam, 1824-1892. - repr. - Ann Arbor: UMI, 1986 . - 2 din.: krt.,
lit .opg., tab.; 21 cm
EERENBEEMT (H.F.J .M. van den)
en
M .F.A.
Linders-Rooijendijk,
Vreemde militairen in een gesloten samenleving: invloed van inkwartieringen op de bestaans- en leefsituatie in
Noord-Brabant tijdens de eerste jaren
van de Belgische Opstand 1830-1834. Tilburg: Stichting Zuidelijk Historiseh
Contact, 1986. - 197 p.: tab., lit.opg.
in de noten, index; 23 cm. - (Bijdragen
tot de gesch. v.h. zuiden v. Ned.; 67)
ELTEREN (M.C .M. van) Staal en arbeid: een sociaal-historische studie
naar industriele accommodatieprocessen onder arbeiders en het desbetreffend bedrijfsbeleid bij Hoogovens IJmuiden, 1924-1966. - Leiden; Brill,
1986. - 2 din.: lig.opg., tab.; 29 em
HEERDING (A.) Een ondememing
van vele markten thuis. - Leiden:
Martinus Nijhoff, 1986. - 467 p.; reg.,
bijl., lit.opg. , tab., fig., foto's; 25 cm.
- (Geschiedenis van de N. V . Philips
Gloeilampenfabrieken; dl. II)
HENDON jr. (Fred Neville) The process of inflation: a case study of the Netherlands, 1950-1966 . - repr. - Ann
Arbor: UMI. 1986. - 143 p.: lit.opg.;
21 em
KLOOSTERMAN (Robert) Werkloosheid in Nederland 1920-1939: een
onderzoek naar regionale verschillen. Utrecht: HES, 1985. - XIV, 351 p.:
bijl., lit.opg., tab.; 23 em
KRIPS-VAN DER LAAN (H .M .F.)
AANWINSTEN

Praktijk als antwoord: S.L. Louwes en
het landbouwcrisisbeleid. - Groningen:
Nederlands
agronomisehhistoriseh instituut, 1985. - 114 p. : lit.
opg .; 23 em. - (Historia agriculturae;
14)
LINTSEN (Harry) Ingenieur van beroep: historie, praktijk, maeht en opvattingen van ingenieurs in Nederland.
- Den Haag: Ingenieurs pers , 1985 . XIII, 251 p.: lit.opg. in de noten; 25
em
MEES en Chabot: twee kassiers te
Rotterdam : een bijdrage tot de gesehieden is van de finaneiele infrastruktuur
van de stad Rotterdam 1850-19141 het
Centrum voor Bedrijfsgesehiedenis
Erasmus Universiteit Rotterdam. Delft : Ebaron, 1986. - 87 p . : port., ill .,
lit.opg.; 24 em. - (Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis EUR; eahier nr. 1)
OURS Gan Comelis van) Gezinsconsumptie in Nederland 1951-1980 =
consumer demand in the Netherlands
1951-1980. - Meppel: Krips Repro,
1986. - 218 p.; graf., tab., lit.opg.; 23
cm
PUYENBROEK (F.J.M. van) Beginnen in Eindhoven: alIoehtoon ondememersinitiatief in de negentiende eeuw.
- Eindhoven: Bura Boeken, 1985. 305 p .: ill., lit.opg., tab.; 25 cm
SCHAlK (Alexander van) Crisis en
proteetie onder Colijn: over eeonomische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig. - Alblasserdam: Kanters B.V.,
1986. - 482 p.: graf., tab., lit .opg.; 24
cm
SCHOECH (Philip Elbert) Measuring
economic performance in the N etherlands, 1951 -1976. - repr o - Ann Arbor: UMI, 1986. - IV, 261 p.: lit.
opg., tab.; 21 em
SCHUREN (Reinhard) Staat und
landliche Industrialisierung: sozialer
Wandel in zwei DOrfem einer deutschniederlandischen Textilgewerberegion
1830-1914. - Dortmund: Gesellschaft
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fUr westfiilische Wirtschaftsgeschichte,
1985. - 242 p.: ill., krt., graf., lit .opg.;
24 cm.
(Untersuchungen zur
Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte, Bd . 5)
VALK (Louise Alida van der) Van
pauperzorg tot bestaanszekerheid: een
onderzoek naar de ontwikkeling van de
armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang naar de AIgemene Bijstandswet, 1912-1965. Amsterdam: Stichting Intemationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis,
1986. - 345 p.: lit.opg.; 24 cm. - (IISG
Studies + Essays; 2)
VISSER (Johannes Comelis) Bedrijfsbezetting: het verleden van een nieuw
actiemiddel = factory occupation, the
history of a new form of industrial action: een historisch comparatief onderzoek naar de bedrijfsbezetting als industrieel actiemiddel 1873-1983, in het
bijzonder in Italie, 1920, Frankrijk,
1936-37 , en Nederland, 1965-83. Amsterdam: Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1986. - 413 p.: tab ., fig.,
krt., afb., bijl., lit.opg.; 24 cm. (IISG : Studies + Essays; 1)

BELGIE/LUXEMBURG
BIBLIOGRAFIE van de geschiedenis
van Belgie = Bibliographie de I'histoire de Belgique 1789-1914/ Paul Gerin,
Solange Vervaeck, J. de Belder ... [et
al.]. - Leuven [etc .]: Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine,
1960-1965. - 3 din .; 24 cm. - (Cahiers
15,37, 38)
BIBLIOGRAPHIE retrospective des
publications officielles de la Belgique
1794-19141 D. de Weerdt. - Leuven
[etc.]:
Centre
interuniversltalre
d'histoire contemporaine, 1963. - 427
p.; 24 cm. - (Cahiers 30)
HODGES (Theodore Burt) The iron
king of Liege: John Cockerill. - repro Ann Arbor: UMI, 1986 . - VIII, 508
p.: lig.opg.; 20 cm
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LETTRES adressees a la malson
Rothschild de Paris par son representant a Bruxelles/ presentees et annotees
par Bertrand Gille. - Leuven [etc.]:
Centre interuniversitaire d'histoire
contemporaine, 1961-1963 . - 2 din.;
24 cm. - (Cahiers 19, 33)
REUNIONS de comite des directeurs
des travaux des charbonnages du couchant de Mons, patronnees par la Societe generale (1848-1876): prod:s verbauxl Ph. Mottequin. - Leuven [etc .]:
Centre interuniversltalre d ' histoire
contemporaine, 1973. - 2 din.; 24 cm.
(Cahiers 72-73)
VROOM (W.H.) De Onze-LieveVrouwe-kerk te Antwerpen : de financiering van de bouw tot de beeldenstorm . - Antwerpen [etc.]: De Nederlandsche Boekhandel, 1983. - 167
p .: bijl., ill., lit.opg., graf., tab.; 25 cm

FRANKRIJK
ACCOUNTS (The) of Alphonse of
Poitiers, 1243-1248: a quantitative edition/ Francis X . Hartigan. - Lanham
[etc .]: University Press of America,
1984. - VIII, 131 p.: tab.; 22 cm
CHALMIN (Philippe) Tate and Lyle:
geants du sucre. - Paris: Economica,
1983. - 704 p.: graf., lit.opg., tab.; 24
cm. - (Collection: bibliotheque des
matieres premieres)
EDMONSON (James Milton) From
mecanicien to ingenieur: technical education and the machine building industry in nineteenth-century France. repr. - Ann Arbor: UMI, 1986. - X,
631 p .: lit.opg.; 20 cm
ENTREPRISES
et
entrepreneurs
XIX-XXeme siecles: congres de I'Association fran<;aise des historiens Economistes mars 19801 [met bijdragen
van Pierre Deyon, Jean-Pierre Hirsch
.. . et al.]. - Paris: Presses de I'Universite de Paris Sorbonne, 1983. - 387 p.:
lit.opg ., tab., graf.; 23 cm . - (Civilisations; 7)
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FLECKLES (John Robert) The state
and the beginnings of the railroad
grandes lignes network in France,
1820-1842. - repr. - Ann Arbor:
UMI, 1986. - 472 p.: lit.opg., 21 cm.
Afdruk dissertatie op microfilm University of California, 1981
KOCH (Henri) Historie de la Banque
de France et la Monnaie sous la IVe
Republique. - Paris: Dunod, 1983. XV, 438 p.: index, tab., lit.opg. in de
noten; 25 cm
PERROT (Jean-Claude) and Stuart].
Woolf State and statistics in France
1789-1815. - Chur [etc.): Harwood
Academic Publishers, 1984. - XII, 205
p .: lit.opg., index; 24 cm. - (Social orders; 2)

WEST-DUITSLAND
bronnenuitgaven

BRATRING (F.W .A.) Statistischtopographische Beschreibung der gesamten Mark Brandenburg. - kritisch
durchgesehene und verbesserte Neuausgabel von Otto Biisch und Gerd
Heinrich; mit einer biographischbibliographischen Einfiihrung und einer Ubersichtskarte von Gerd Heinrich . - Berlin: Walter de Gruyter,
1968. - XLII, (1508) p.; 24 cm
Herdruk van de uitgave verschenen in
Berlijn, 1804-1809 bij Friedrich Maurer
EUROPAISCHES Montanwesen im
Hochmittelalter: das Trienter Bergrecht 1185-12141 hrsg., iibersetzt und
mit einer Einl. versehen von Dieter
Hagermann und Karl-Heinz Ludwig.
K6ln [Wien): B6hlau, 1986. - 80 p .:
foto's, lit.opg. in de noten; 21 cm . (B6hlau-Studien-Biicher: Quellen, Dokumente, Materialien)
LOHNE im vor- und friihindustriellen
Deutschland: Materialien zur Entwicklung von Lohnsatzen von der Mitte des
18 . bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts/hrsgeg. von Hans-Jiirgen GerAANWINSTEN

hard; Materialerhebung Horst H.
Moller (Leitung). - Gottingen: Otto
Schwartz & Co., 1984. - 631 p.: tab.,
lit.opg.; 23 cm. - (Gottinger Beitrage
zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte;
Bd. 7)
QUELLEN zur Hanse-Geschichtel zusammengestellt und hrsg. von Rolf
Sprandel; mit Beitragen von Jiirgen
Bohmbach und Jochen Goetze. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. - XXIV, 554 p.; 23
cm. - (Ausgewahlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters; Bd.
36)
QUELLEN zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Mittel- und Oberdeutsche
Stadte im Spatmittelalterlausgew. und
iibers.
von Gisela M6ncke.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1982. - 433 p.; 23 cm. (Ausgewahlte Quellen zur deutschen
Geschichte des Mittelalters; Bd. 37)
SOZIALGESCHICHTLICHES Arbeitsbuch. - Miinchcn: C.H. Beck,
1978-1982 . - 3 dIn.; 22 cm.
(Beck'sche Elementarbiicher)
1. Materialien zur Statistik des Deutschen Bundes 1815-1870/ von Wolfram Fischer, Jochen Krengel und
Jutta Wietog. - 1982.
2. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-19141 von Gerd Hohorst, Jiirgen Kocka und Gerhard
A. Ritter. - 2 durchg. Auf). - 1978.
3. Materialien zur Statistik des Deutschen Reiches 1914-19451 von Dietmar Petzina, Werner Abelshauser
und Anselm Faust. - 1978.
ST A TISTIK der offentlichen Elektrizitatsversorgung Deutschlands 18901913: (historische Energiestatistik von
Deutschland - Band 1)1 hrsg. von Hugo Ott [und) bearb. von Thomas Herzig unter Mitarbeit von Philipp Fehrenbach und Michael Drummer. - St.
Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1986. - 654 p.: tab., ill.; 28 cm. (Quellen und Forschungen zur historischen Statistik von Deutschland; Bd. 1)
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WALTHER Rathenau : industrialist,
bankier, intellectual and politician : notes and diaries 1907-19221 ed. by Hartmut Pogge von Strandmann; notes and
diaries trans!' by Caroline PinderCracraft. - Oxford: Clarendon Press,
1985. - 346 p. : lit. opg. in de noten, index; 24 cm . Gebaseerd op de Duitse
editie (1967); aantek. en commentaren
herz. in het licht van nieuwe pub!.,
bronnen en archiefmateriaal
congressen
FRAU (Die) In der deutschen Wirtschaft: Referate und Diskussionsbeitrage des 8. wissenschaftlichen Symposiums der Gesellschaft fur Unternehmensgeschichte e.V. am. 8 . und 9. Dezember 1983 in Essen! hrsg. von Hans
PoW; Schriftleitung: Beate Bruninghaus . - Stuttgart: Steiner, 1985 . VIII, 229 p.: lig.opg.; 24 cm. - (Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte;
Beiheft 35)
UNTERNEHMEN und Staat nach
dem Zweiten Weltkrieg: ein deutsch6sterreichischer V ergleich; Referate
und Diskussionsbeitrage der wissenschaftIichen Vortragsveranstaltung der
Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte e.V., Kiiln , und des Vereins
der wissenschaftIichen Forschung auf
dem Gebiete der Unternehmerbiographie und Firmengeschichte, Wien, am
11. Oktober 1984 in Wien/hrsg. von
Alois Brusati und Hans Poh!. - Stuttgart: Steiner, 1986. - 69 p.; 24 cm. (Zeitschrift
fUr
Unternehmensgeschichte; Beiheft 39)
monografiein, bundels
algemeen
ADELMANN (Gerhard) Yom Gewerbe zur Industrie im kontinentalen
Nordwesteuropa: gesammelte Aufsatze
zur regionalen Wirtschafts- und Sozialgeschichte . - Stuttgart: Steiner, 1986.
- 419 p . : lit.opg., tab. ; 24 cm. - (Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte;
Beiheft 38)
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CONRAD (Christoph) Erfolgsbeteiligung und Vermogensbildung der Arbeitnehmer bei Siemens (1847-1945) . Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1986.
- 175 p.: tab., lit.opg. in de noten ; 24
cm. - (Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte; Beiheft 36)
GEWERBE- und Industrielandschaften vom Spatmittelalter bis ins 20 .
Jahrhundertl hrsg. von Hans Poh!. Stuttgart: Franz Steiner, 1986. - 497
p.: krt. , tab ., lit.opg. in de noten ; 23
cm . - (Vierteljahrschrift fur Sozialund Wirtschaftsgeschichte; Beiheft 78) .
Met losse kaart
TREUE (Wilhelm) Wirtschafts- und
Technikgeschichte Preussens. - Berlin
[etc. ]: de Gruyter, 1984. - XIV, 657
p. : lig.opg .; 24 cm. - (Ver6ffentIichungen der Historischen Kommission
zu Berlin; Bd. 56)

tot 1815
AUTONOMIE, Wirtschaft und Kulturl hrsg. von Konrad Fritze . .. ret all .
- Weimar: Hermann B6hlaus Nachfolger, 1984. - 233 p.: tab., lit.opg . in de
noten; 24 cm. - Abhandlungen zur
Handels- und Sozialgeschichte; Bd. 23.
Hansische Studien; 6)
ILISCH (Peter) Munzfunde und Geldumlauf in Westfalen in Mittelalter und
Neuzeit:
numismatische
Untersuchungen und Verzeichnis der Funde in
den Regierungsbezirken Arnsberg und
Munster. - Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1980. - 266 p .: reg.,
tab., krt., lit.opg. ; 30 cm . - (VeriiffentIichungen des Provinzialinstituts
fur westfalische Landes- und Volksforschung
des
Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe; Reihe I - Heft 23)
KELLER (Angela) Die Getreideversorgung von Paris und London in der
zweiten Hiilfte des 17 . J ahrhunderts. Bonn: Ludwig Rohrscheid Verlag,
1983. - 163 p .: krt., tab. , lit.opg. in de
noten; 23 cm. - (Bonner historische
Forschungen; Bd . 50)
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19de eeuw (1815-1914)
FAUST (Anselm) Arbeitsmarktpolitik
im deutschen Kaiserreich: Arbeitsvermittlung, Arbeitsbeschaffung und Arbeitslosenunterstutzung 1890-1918 . Stuttgart: Steiner, 1986. - VIII, 338
p. : lit.opg. , tab.; 23 cm. - (Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Beiheft 79)
KIRCHNER (Walther) Die deutsche
Industrie und die Industrialisierung
Russlands 1815-1914. - St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1986.
- 409 p.: reg. , lit.opg. in de noten,
portr., tab.; 24 cm
PASDIRTZ jr. (George William) Instability and late nineteenth-century
German development. - repro - Ann
Arbor: UMI, 1986. - 386 p.: lit.opg.;
20 cm. Afdruk dissertatie op microfilm
University of Wisconsin, 1981
PETERS (Lon Leroy) Cooperative
competition in German coal and steel
1893-1914. - repro - Ann Arbor:
UMI, 1986. - XII, 366 p.: lit.opg.; 21
cm. - Afdruk dissertatie op microfilm
Yale University, 1981
20ste eeuw (na 1914)
AHLANDER (Olof) Staat, Wirtschaft
und Handelspolitik: Schweden und
Deutschland 1910-1921. - Lund: Esselte Studium, 1983. - 440: lit.opg.; 22
cm . - (Lund Studies in International
History; 20)
DREXLER (Alexander) Planwirtschaft in Westdeutschland 1945-1948:
eine Fallstudie uber die Textilbewirtschaftung in der britischen und Bizone.
- Stuttgart: Steiner, 1985. - XI, 282
p.: lit.opg.; 24 cm. - (Zeitschrift fUr
U nternehmensgeschichte; Beiheft 44)
GEMEINFASSLICHE
Darstellung
des Eisenhuttenwesens/ hrsg. vom Verein deutscher Eisenhutteleute in Dusseldorf. - 13. Aufl. - Dusseldorf: Verlag Stahleisen, 1929. - X, 728 p.: bijl.,
ill., tab.; 23 cm
GILLINGHAM Oohn) Industry and
politics in the Third Reich: Ruhr coal,
AANWINSTEN

Hitler and Europe. - Stuttgart: Franz
Steiner Verlag, 1985. - 183 p.: tab.,
lit.opg., index; 23 cm. - (VerofTentlichungen des Instituts for Europiiische
Geschichte Mainz Abteilung Universalgeschichte; Beiheft 20)
GOSCHE (Axel) Insolvenzen und
wirtschaftlicher Wandel: eine wirtschaftsgeschichtliche Analyse der Konkurse und Vergleiche im Siegerland
1951-1980. - Stuttgart: Steiner, 1985.
- IX, 245 p.: lit.opg. , tab.; 24 cm. fur
Unternehmensge(Zeitschrift
schichte; Beiheft 40)
GOETZELER (Herbert) [und] Lothar
Schoen, Wilhelm und Carl Friedrich
von Siemens: die zweite Unternehmergeneration/ [hrsgeg. von Wilhelm
Treue und Hans Pohl im Auftrag der
Gesellschaft fur Unternehmensgeschichte]. - Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, 1986. - 131 p.: foto's, ill .,
lit .opg.; 25 cm
KLUMP
(Rainer)
Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: zur Kritik neuer wirtschaftshistorischer Interpretationen aus ordnungspolitischer Sicht. - Stuttgart:
Steiner, 1985 . - 129 p .: lit.opg., tab.;
23 cm. - (Beitriige zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte; 29)
KUNZ (Andreas) Civil servants and
the politics of inflation in Germany,
1914-1924. - Berlin [etc.]: Walter de
Gruyter, 1986 . - 427 p.: index. tab. ,
fig., lit.opg. in de noten; 24 cm. (Veriiffentlichungen der historischen
Kommission zu Berlin; Bd. 66. Beitriige zu Inflation und Wiederaufbau in
Deutschland und Europa 1914-1924;
Bd. 7)
LINDENLAUB (Dieter) Maschinenbauunternehmen in der deutschen Inflation 1919-1923: Unternehmenshistorische Untersuchungen zu einigen Inflationsth eorien. - Berlin [etc. ]: Walter
de Gruyter, 1985. - 262 p.: reg. ,
lit.opg. in de noten, tab.; 24 cm. (Veriiffentlichungen der historischen
Kommission zu Berlin; Bd. 61. Beitrii45

ge zu Inflation und Wiederaufbau in
Deutschland und Europa 1914-1924;
Bd.4)
McNEIL (William Charles) American
money and the German economy: economics and poltics on the eve of the
great depression . - repr. - Ann Arbor:
UMI, 1986. - V, 493 p.: lit.opg.; 21
cm. Afdruk dissertatie op microfilm
University of California, 1981
MUTH (Wolfgang) Berufsausbildung
in der Weimarer Republik. - Stuttgart: Steiner, 1985. - X, 635 p.:
lit .opg.; 24 cm. - (Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte; Beiheft 41)
SACHZWANGE
und
Handlungsspielraume in der Wirtschaftsund Sozialpolitik der Zwischenkriegszeit/ hrsg. von Wolfram Fischer. - St.
Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 1985. - 229 p .: tab., graf., lit.opg.
in de noten; 24 cm
STRATMANN (Friedrich) Chemische Industrie unter Zwang? Staatliche
Einflussnahme am Beispiel der chemischen Industrie Deutschlands 19331945. - Stuttgart: Steiner, 1985. XIV, 531 p.: lit.opg.; 24 cm. - (Zeitschrift fUr Unternehmensgeschichte;
Beiheft 43)
TSCHIRBS (Rudolf) Tarifpolitik im
Ruhrbergbau 1918-1933.
Berlin
[etc .]: Walter de Gruyter, 1986. - 531
p.: reg . , lit.opg. in de noten, tab.; 24
cm. - (Veriiffentlichungen der historischen Kommission zu Berlin; Bd. 64.
Beitrage zu Inflation und Wiederaufbau in Deutschland und Europa 19141924; Bd. 5)
WINKLER (Hans-Joachim) Preussen
als Unternehmer 1923-1932/ mit einem
Vorw. von Gert von Eynern. - Berlin:
Walter de Gruyter & Co. , 1965. - 223
p.: tab., lit.opg. in de noten; 24 cm. (Veriiffentlichungen der historischen
Kommission zu Berlin; Bd. 17)
Y ANO (Hishashi) Huttenarbeiter im
Dritten Reich : die Betriebsverhiiltnisse
und soziale Lage bei der Gute Hoffnungshutte Aktienverein und der
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Fried. Krupp AG 1936 bis 1939 . Stuttgart: Steiner, 1986 . - XII, 193 p .:
graf., lit.opg., tab.; 24 cm. - (Zeitschrift fur Unternehmensgeschichte;
Beiheft 34)

GROOT-BRITTANNIE
bibliografieiin, archieven
BIBLIOGRAPHY of British economic
and social history/ compo by W .H.
Chaloner and R.C . Richardson. Manchester: University Press, 1984. XIV, 208 p. ; 25 cm. Herz . versie van
de uitgave 1976
COMPANY archives: the survey of
the records of 1000 of the first registered companies in England and Wales/
Business Archives Council, Glasgow;
[ed. by] Lesley Richmond and Bridget
Stockford. - Hants (England): Gower,
1986. - 593 p.: reg.; 25 cm
FUSSEL (G.E.) Agricultural history in
Great Britain and Western Europe before 1914: a discursive bibliography. London: Pindar Press, 1983. - 157 p.:
index , lit.opg. in de noten; 22 cm
monograjieiin, bundels
algemeen
BURT (Roger), The British lead mining industry. - Trewolsta [etc.]: Dyllansow Truran, 1984. - 344 p.: index,
tab., graf., lit.opg. in de noten, 22 cm
BUSINESS life and public policy: essays in honour of D.C. Coleman/ ed.
by Neil McKendrick and R .B. Outhwaite. - Cambridge [etc.]: Cambridge
University Press, 1986 . - 263 p.: index, lit.opg. in de noten, tab., portr.;
24 cm. Bibliografie Coleman
ECONOMIC (An) history of Ulster,
1820-1940/ ed. by Liam Kennedy and
Philip Ollerenshaw . - Manchester:
Manchester University Press , 1985 . 248 p.: krt., tab ., ill., lit.opg. , index;
22 cm
G UL VIN (Clifford) The scottish hosiery and knitwear industry 1680-1980. NEHA-BULLETIN 1 (1987) NR. 1

Edinburgh : John Donald Publishers,
1984. - IX, 163 p .: index, lit.opg.,
tab ., krt.; 24 cm
HISTORIAN (The) and the business
of insurancel Oliver M. Westall , ed.;
[met bijdrage van Barry Supple, D .T.
Jenkins ... [et al.] . - Manchester:
Manchester University Press, 1984. IX, 196 p.: lit.opg.; 22 cm
KIRBY (M.W .) Men of business and
politics : the rise and fall of the Quaker
Pease dynasty of North-East England,
1700-1943 . - London [etc .]: George
Allen & Unwin , 1984. - 167 p.: ill.,
lit.opg.; 24 cm
LISCHKA G.R.) Ludwig Mond and
the British alkali industry. - 3e herz .
dr. - New York [London]: Garland
Publishing Inc., 1985. - 233 p.: tab .,
lit.opg.; 21 cm. -. (British Economic
history ; a Garland series). Fotomech.
herdr. van het proefschrift Duke
Univ., 1970. 2e herz. dr. 1984
ROSE (Mary B.) The Gregs of Quarry
Bank Mill: the rise and decline of a fa mily firm, 1750-1914. - Cambridge [et
al.]: Cambridge University Press,
1986. - 169 p .: portr., tab., fig.,
lit.opg. ; 24 cm
SCOTLAND and Europa 1200-18501
ed. by T.C . Smout; [met bijdragen
van] D.E.R. Watt, John Durkan ... [et
al.]. - Edinburgh: John Donald, 1986.
- VII, 206 p. : Iit.opg. in de noten; 24
cm
TREBILCOCK (Clive) Phoenix assurance and the development of British
insurance. - Cambridge [etc.]: Cambridge University Press , 1985. - vol.;
24 cm. Vol. 1: 1782-1870. - 792 P

BRASS LEY (Paul) The agricultural
economy of Northumberland and Durham in the periode 1640-1750 . - repr.
- New York [London]; Garland Publishing Inc., 1985. - 224 p. : tab. ,
graf., krt ., lit.opg. in de noten; 24 cm.
- (British economic history; a Garland
series)
HANHAM (Alison) The Celys and
their world: an English merchant fami ly of the fifteenth century. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press,
1985 . - 472 p. : index, fig., lit.opg. in
de noten; 24 cm
HUECKEL (Glenn R .) The napoleonic wars and their impact on factor returns and output growth in England
1793-1815 . - repro - New York [London]: Garland Publishing Inc., 1985. 212 p.: fig ., tab ., graf., lit.opg. in de
noten; 24 cm. - (British Economic
history; a Garland series)
KERRIDGE (Eric) Textile manufacturers in early modern England. Manchester: Manchester University
Press, 1985. - 428 p.: ill., lit.opg., index; 24 cm
MELTON (Frank T .) Sir Robert
Clayton and the origins of English deposit banking, 1658-1685 . - Cambridge [etc .]: Cambridge University Press,
1986. - XII, 259 p.: ill ., lit.opg.; 23
cm
SACKS (David Harris) Trade, society
and politics in Bristol 1500-1640. repr o - New York [London]: Garland
Publishing Inc., 1985. - 2 vol. : tab.,
noten, bijl., lit.opg.; 24 cm. (British
Economic history; a Garland series)
periode van de industriele revolutie

tot 1815

BAKER (Dennis) Agricultural prices,
production and marketing, with special
reference to the hop industry: NorthEast Kent, 1680-1760. repro - New
York [London]: Garland Publ.Inc. ,
1985 . - 779 p .: krt ., tab ., lit .opg. in de
noten; 24 cm . - (British economic
history; a Garland series)
AANWINSTEN

DUFFY Gan P.H.) Bankruptcy and
insolvency in London during the industrial revolution . - repro - New
York [London]; Garland Publishing
Inc., 1985 . - 438 p .: graf., tab.,
lit.opg.; 24 cm . - (British economic
history; a Garland series)
DUGGAN (Ed) The impact of industrialization on an urban labor mar47

ket: Birmingham, England 1770-1860.
- repr. - New York [London]: Garland
Publishing Inc., 1985. - 240 p.: tab.,
lit.opg. in de noten; 24 cm. - (British
economic history; a Garland series)
DUTTON (H.I.) The patent system
and inventive activity during the industrial revolution 1750-1852. - Manchester: Manchester University Press,
1984. - 232 p.: index, tab., lit.opg.; 24
cm
FLEISCHMANN jr. (Richard K.)
Conditions of life among the cotton
workers of southeastern Lancashire,
1780-1850. - repr. - New York [London]: Garland Publishing Inc., 1985. 475 p.: lit.opg ., tab. ,; 24 cm. - (British
economic history; a Garland series)
HUDSON (Pat) The genesis of industrial capital: a study of the West Riding wool textile industry c. 17501850. - Cambridge [etc.]: Cambridge
University Press, 1986. - 345 p.: index, graf., ill., tab., foto's, lit.opg.; 24
cm
JONES (Haydn) Accounting, costing
and cost estimation: Welsh industry:
1700-18301 with a forew. by Basil S.
Yamey. - Cardiff: University of Wales
Press, 1985. - 285 p.: tab., lit.opg.; 22
cm
PRATT (David H.) English Quakers
and the first industrial revolution: a
study of the quaker community in four
industrial counties - Lancashire, York,
Warwick, and Gloucester, 1750-1830.
- repr. - New York [London]: Garland
Publishing Inc., 1985. - 226 p.: fig.,
tab., lit.opg.; 24 cm. - (British economic history; a Garland series)
WILLIAMSON Ueffrey G.) Did British capitalism breed inequality? Boston [etc.]: Allen & Unwin, 1985. IX, 270 p.: lit.opg., tab.; 24 cm
19de eeuw (1815-1914)
BOOT (H.M.) The commercial crisis
of 1847. - Hull: University of Hull P.,
1984. - XIV, 99 p.: graf., lit.opg.,
tab.; 20 cm. - (Occasional papers in
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economic and social history; 11)
BUD (Robert) and Gerrylynn K. Roberts, Science versus practice: chemistry in Victorian Britain. - Manchester: Manchester University Press,
1984. 236 p.: lit.opg., index; 24 cm
COTTRELL (P.L.) Investment banking in England 1856-1881; a case study of the international financial society. - repr. - New York [London] : Garland Publishing Inc., 1985. - 2 vol.:
tab., noten, lit.opg.; 24 cm . - (British
economic history; a Garland series)
KAIN (Roger J.P.) An atlas and index
of the tithe files of mid-nineteenthcentury England and Walesl in assoc.
with Rodney E.]. Fry (cartography)
and Harriet M.E. Holt (research assistant). - Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1986 . - 651 p.:
krt., index ., lit.opg ., tab.; 28 cm
KENWOOD (A.G .) Capital formation
in North East England 1800-1913. repr o - New York [London] : Garland
Publishing Inc., 1985. - 444 p.: graf.,
tab., lit.opg.; 24 cm. - (British economic history; a Garland series)
MADDEN Uohn J.) British investment in the United States 1860-1880. repr. - New York [London]: Garland
Publishing Inc., 1985. - 427 p.; tab.,
lit.opg. in de noten; 24 cm. - (British
economic history; a Garland series)
ROBSON (Ann P .) On higher than
commercial grounds: the factory controversy 1850-1853. - repr. - New
York [London]: Garland Publishing
Inc., 1985. - 362 p.: bijl., tab., lit. opg.
in de noten; 24 cm. - (British economic
history; a Garland series)
TOOMEY (Robert R.) Vivian and
Sons 1809-1924: a study of the Firm in
the copper and related industries. repr. - New York [London]: Garland
Publishing Inc ., 1985. - 427 p.: tab.,
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