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Afbeelding aan de voorkant

Voorzijde van een biljet van 5 rijksdaalders d.d . 9 augustus 1808 van Ternate (Nederlands-Indie) , gedeelte!ijk gedrukt, gedee!te!ijk met de hand ingevuld. Het biljet behoort tot de 'Numismatische Verzameling' van het
NEHA. Het NEHA bezit van dezelfde serie nog een biljet van 20 rijksdaalders . Beide biljetten maken dee! uit van een belangrijke collectie papier geld van Nederlands-Indie betreffende de periode 1805-1846. Het is
niet bekend wanneer of hoe deze biljetten verworven zijn . Niet aileen
Nederlands-Indisch, ook Nederlands, Frans, Italiaans, Amerikaans en
ander papierge!d uit de achttiende en vroege negentiende eeuw maakt naast oude gildepenningen - dee! uit van de 'Numismatische Verzameling' van het NEHA . Deze verzame!ing is het afge!open jaar beschreven
en het ligt in de bedoe!ing hiervan binnenkort een catalogus uit te brengen.
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Van vele markten thuis

Naar aanleiding van: A. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Deel II (1891-1922). Een onderneming van vele markten thuis
(Leiden 1986) 467 p .
Enige maanden voor zijn overlijden verscheen het tweede deel van Dries
Heerdings grote studie over de N .V . Philips Gloeilampenfabrieken. De titel luidde: 'Een onderneming van vele markten thuis'. Na in het eerste
deel de voorgeschiedenis te hebben behandeld beschrijft Heerding in dit
deel de beginjaren van de onderneming. Het boek begint in 1891 met de
oprichting van 'Philips & Co' en eindigt in 1922, het jaar waarin Gerard
Philips het bedrijf verliet. In de tussenliggende decennia was Philips uitgegroeid van een experimenteel fabriekje tot een onderneming die door de
Europese en Amerikaanse concurrenten serieus genom en moest worden .
Ook dit boek moet natuurlijk op zijn wetenschappelijke merites worden
beoordeeld, maar het is moeilijk om bij het lezen niet voortdurend aan
Heerding zelf te denken. Heerding heeft veel betekend voor de beoefening
van de bedrijfs- en techniekgeschiedenis in Nederland . Met name op ' ons
jongeren' heeft hij een zeer stimulerende invloed gehad . Op zijn eigen humoristische wijze stond hij altijd klaar met adviezen . Hij ging er ook nooit
van uit dat hij het laatste woord over Philips zou schrijven. Daarom werkte hij van harte samen met anderen die vanuit een eigen invalshoek onderzoek bij Philips wilden doen. Heerdings persoonlijkheid is in het boek terug te vinden en wie hem gekend heeft zal gelachen hebben om de subtiele
humor die tussen de regels door te vinden is.
Tot het verschijnen van dit boek was er niet veel meer over de geschiedenis van Philips te vinden dan de hagiografie van Bouman en het schotschrift van Teulings. Hoewel geen van be ide op archiefstudie gebaseerd,
hebben ze toch, bij gebrek aan beter, hun stempel gezet op de meningsvorming over Philips, elk met een eigen publiek. Heerding wist dit natuurlijk en had het soms zelfs pijnlijk aan den lijve ondervonden, maar
hij koos ervoor hen te negeren. Hij ontwierp zijn eigen beeld zonder in
discussie te treden met deze voorgangers. Dat is begrijpelijk maar soms
ook spijtig. Het verhaal van Bouman bijvoorbeeld dat pa Philips in 1894
het bedrijf uit misnoegen over de aanhoudende verliezen bijna had verkocht maar dat de koop afsprong op een verschil van duizend gulden,
blijft onweersproken. AIleen uit het feit dat Heerding hiervan geen melding maakt zou men kunnen afleiden dat deze anecdote, die inmiddels een
eigen leven is gaan leiden, voor hem niet meer dan een fabel is .

7

'Een onderneming van vele markten thuis' wijkt op meer en belangrijker
punten af van de standaardverhalen. Het succes van Philips wordt vaak
toegeschreven aan de lage lonen die het bedrijf betaalde. Volgens Heerding was hiervan echter geen sprake. Niet aileen staken de lonen gunstig
afbij wat elders in het Eindhovense betaald werd, ook deden ze niet onder
voor die van de Duitse concurrentie. Heerding zoekt de reden voor het
succes elders, namelijk in de beleidsvisie van de Philipsen. Hij omschrijft
deze als het produceren van een kwaliteitsprodukt op basis van massafabricage. Door lampen van een goede kwaliteit te leveren kon Philips het
zich in de beginjaren permitteren hogere prijzen te vragen . Een tweede
belangrijk element was de commercieJe politiek. De Philipsen begonnen
al snel met het opbouwen van een eigen verkoopapparaat en bovendien
hadden zij al vroeg oog voor het belang van de exportmarkt. Veel aandacht besteedt Heerding aan de technische problemen die overwonnen
moesten worden veer er op grote schaal betrouwbare gloeilampen geproduceerd konden worden. Hij benadrukt daarmee de betekenis die Gerard
Philips voor het bedrijf gehad heeft en zorgt zo voor enig tegenwicht voor
de persoonsverheerlijking die Anton later is ten deel gevallen .
Net als het eerste deel biedt ook dit deel weer veel meer dan aileen een
bedrijfsgeschiedenis van Philips. Er is zo veel aandacht voor de binnenlandse en buitenlandse concurrenten dat men haast van een bedrijfstakgeschiedenis kan spreken.
Boeiend is het hoofdstuk over het ontstaan en functioneren van het kooldraadgloeilampenkartel, de VVG. Dit internationale kartel, opgericht in
1903, had tot doel de concurrentie uit te schakelen en de prijzen op te krikken, maar het was geenszins het monolithische blok waar het wel voor
wordt gehouden. Maar niet aileen internationaal, ook op lokaal niveau
biedt Heerding interessante doorkijkjes. Als 'liberale' ondernemers hadden de Philipsen het in het roomse Brabant niet gemakkelijk. Zij voelden
er echter niets voor zich door de pastoors de wet te laten voorschrijven.
In 1910 brak er een conflict uit rond het werken op heiligedagen. De zaak
escaleert als Philps het lidmaatschap verbiedt van de bij de R.K.Volksbond aangesloten 'Gloeilichtgilden'. Teulings, die het conflict ook
beschrijft, ziet er een strijd in om het recht op vereniging. Heerding laat
echter zien dat de Gloeilichtgilden weinig met een moderne vakbeweging
uitstaande hadden en dat het NVV nog niet zo ongelukkig was met de
houding van Philips in deze kwestie.
Op verschillende plaatsen in het boek stuit men op onderwerpen die in de
internationale wereld van de bedrijfs- en techniekgeschiedenis hevig in de
belangstelling staan. Thema's als managementstrategieen, (de)kwalificatie van de arbeid, octrooipolitiek en de determinanten van de technologische ontwikkeling komen aan de orde. Vanuit het perspectief van Philips

8

NEHA-BULLETIN 1 (1987) NR. 2

draagt Heerding hierover interessant materiaal aan . Het ontbreekt echter
aan systematische vergelijkingen. De theorieen zelf komen niet aan de orde . Het gevolg daarvan is weer dat ook niet al het materiaal gepresenteerd
wordt dat iemand die in een bepaald thema geinteresseerd is zou willen
aantreffen . Nu valt dit Heerding natuurlijk niet te verwijten . Het was zijn
taak niet en hij heeft toch al een voortreffelijk boek geschreven . Anderen
zullen hier verder op moeten doorgaan. Dat zullen dan in de eerste plaats
de historici moeten zijn die werkzaam zijn aan de universiteiten. Zij hebben de handen daarvoor vrij . Het vah te hopen dat zij die ook vrij zullen
houden en zich niet verder mee laten zuigen in de rage van de ondernemende universiteit.
Erik Bloemen

9
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Groei en krimp in de Nederlandse economie

Amsterdam, 10 april 1987
Ter gelegenheid van het verschijnen van diverse meuwe NEHApublikaties , waaronder het vijftigste deel van het Economisch- en SociaalHistorisch J aarboek, organiseerde het N ederlandsch EconomischHistorisch Archief op 10 april 1987 een conferentiedag in de St. Agnietenkapel te Amsterdam. Het thema luidde 'Groei en krimp in de Nederlandse economie - landbouw, industrie, internationale handel, detailhandel'.
Vier sprekers gaven hun visie op deelaspecten van de vaderlandse volkshuishouding, nadat eerst NEHA-voorzitter J .D . van der Harten en
ESHJ-redactievoorzitter H . Baudet in hun inleidende woorden het jubileum van het ESHJ hadden gememoreerd.

J.L.

van Zanden hield een verhandeling over de twee processen van economische modernisering en sociale polarisatie op het platteland in Nederland tussen 1500 en 1800. Aan de hand van een analyserende vergelijking
van cijfers over de relative schaarste van landbouwgrond en de relatieve
prijs van landbouwgrond in de kust- en de landprovincies in Nederland
concludeerde hij dat niet specialisatie (kwaliteitsverhoging van de arbeid)
maar het kapitaalintensieve karakter van de produktietechniek in de kustprovincies een belangrijke oorzaak is geweest van de produktieverschillen
tussen de kust- en de landprovincies. Van Zanden bestreed de opvatting,
dat de economische modernisering en de sociale polarisatie in de kustprovincies in de genoemde periode beide logischerwijs zouden voortvloeien
uit het proces van toenemende specialisatie van de arbeid, zoals in zgn.
'peasant ' - en special·i satiemodellen wordt betoogd.
E.J . Fischer hield in algemene termen een pleidooi voor het opstellen van
verklaringsmodellen betreffende de groei, stagnatie en krimp in de Nederlandse nijverheid tussen 1815 en 1940, met behulp van in de economische
theorie ontwikkelde begrippen en definities. Fischer constateerde dat,
hoewel er inmiddels een grote hoeveelheid literatuur over de Nederlandse
nijverheid verschenen is, de meeste studies sterk beschrijvend van aard
zijn. Centraal uitgangspunt bij de verklaringsmodellen zal de markt dienen te zijn, waar het prijsmechanisme de hoeveelheid afgezette goederen
bepaalt en dus de opbrengst. Aan de aanbodzijde zal gekeken moeten
worden naar de produktiekostenstructuur (kosten van arbeid, kapitaalgoederen, grond- en hulpstoffen en technische factorquoten) en de concur10
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rentieverhoudingen. De vraagzijde kan verder uitgesplitst worden in het
aantal.consumenten en hun koopkracht (bevolking, inkomensverdeling en
levensstandaard) . Met een dergelijk schema kan het economische wel en
wee op diverse niveaus nader geduid worden: bedrijven, bedrijfstakken,
totale nijverheid.
J.Th. Lindblad sprak over de onderlinge handel tussen Nederland en
Nederlands-Indie in de jaren 1870-1940. Hij liet aan de hand van cijfermateriaal zien dat deze handel achterbleef bij een gelijktijdige expansie
van de Nederlands-Indische handel als geheel. De nieuwe produkten,
waarop de expansie in de kolonie steunde (suiker, aardolie, rubber) werden niet naar Nederland geexporteerd. De groei-effecten gingen grotendeels aan het moederland voorbij, waardoor Nederland zijn voorsprong
in de kolonie verspeelde . Nederlands-Indie emancipeerde zich economisch van het moederland, juist in een tijd waarin de onderlinge politieke
banden werden aangehaald. Lindblad deed suggesties voor nader onderzoek betreffende zowel de vraag naar wanneer Nederland zijn internationale stapelfunctie is kwijtgeraakt als de groei-effecten van de handelsexpansie in Nederlands-Indie zelf.
Laatste spreker, Th . van Tijn, gaf een inleiding over de relatief nog weinig bestudeerde geschiedenis van de detailhandel en de opkomst van de
grootwinkelbedrijven in Nederland . Ons land kende, in vergelijking met
Groot-Brittannie, Frankrijk en Belgie, een late ontwikkeling van het
grootwinkelbedrijf. Het ontbreken van koopkracht, maar ook de late opkomst van de produktie van massagoederen en gebrek aan kennis zijn
hieraan debet geweest. Pas aan het eind van de negentiende eeuw kwam
daarin verandering. De toen ontstane koopkracht richtte zich voornamelijk op kruidenierswaren, confectie en woninginrichting. Winkelbedrijven
kwamen op die nu zeer bekend zijn : Albert Heijn, Jamin, Peek en Cloppenburg, C & A en Vroom en Dreesmann . Van Tijn wees op de noodzaak
tot intensief archiefonderzoek om deze ontwikkeling verder in kaart te
brengen, maar constateerde tevens dat veel materiaal moeilijk toegankelijk of reeds vernietigd is .
Tijdens de conferentiedag vertelde tevens E.J . Fischer, directeur van het
NEHA, over de huidige activiteiten van de Vereniging. Naast de traditionele taken heeft het NEHA zich de laatste jaren tevens beziggehouden
met het aantrekken van derde-geldstroom onderzoek en met het publiceren van nieuwe uitgaven, zoals Wonen in het verleden 17e-20e eeuw van
P .M.M. Klep e .a. (red.) en The Netherlands and the Gold Standard 1931-1936
van R .T. Griffiths (red.) . In de komende jaren wil het NEHA, aldus Fischer, een infrastructuur bieden aan economisch- en sociaal-historisch
Nederland. Hij noemde daarbij: het verzamelen van collecties, het aantrekken van meer derde-geldstroom onderzoek, het verzorgen van uitgaKRONIEK
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ven en congressen en het bevorderen van een goede communicatie .
Voorts dee Ide Fischer mee dat de Stichting Economisch-Historische Bibliotheek onder de paraplu van de Koninklijke Nederlandse Academie voor
Wetenschappen een samenwerkingsverband zal aangaan met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Zo zullen de bibliotheken van
be ide stichtingen worden ondergebracht in een pando Het beheer, waaronder fin ancien en collectievorming, zal wei gescheiden blijven.
Herman de J ong

Bedrijven en ondernemers belicht

Soesterberg, 8-9 mei 1987

Met een duidelijk gevoel voor actualiteit wijdde de Stichting Maatschappijgeschiedenis haar tiende conferentie, gehouden op 8-9 mei 1987 , aan
het them a bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis . Ais iets de laatste paar
jaar steeds meer aan belangstelling heeft gewonnen in ons land , dan is dat
wel bedrijfsleven en ondernemerschap . Terecht stelde de Stichting dat ook
binnen de economische en sociale geschiedschrijving het onderwerp inmiddels een brede belangstelling geniet. Gewezen werd op het bestaan
van de landelijke werkgroep 'Bedrijfsgeschiedenis', op het bestaan van het
'J aarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek' en op het groeiend aantal publikaties op dit terrein in Nederland.
Men kan deze conferentie be schouwen als het eerste landelijke forum over
bedrijfsgeschiedenis, waarbij niet aileen de huidige stand van zaken op het
vakgebied werd gelnventariseerd. Tevens vond een uitwisseling van theoretische gezichtspunten en onderzoeksmethoden plaats alsmede een opsomming van lacunes in het huidige onderzoeksveld .
Ruim honderd belangstellenden namen deel aan de tweedaagse conferentie gehouden in het centrum 'Kontakt der Kontinenten' te Soesterberg.
Het thema bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis was gesplitst in vijf categorieen, waarin ongeveer 25 bijdragen waren ondergebracht, te weten: de
figuur van de ondernemer, de onderneming en de techniek, de onderneming en de overheid, de onderneming en de factor kapitaal en de onderneming en de factor arbeid. De verscheidenheid aan onderwerpen van de
bijdragen was groot. Er werd dan ook veel gevergd van de diverse c06rdinatoren om per invalshoek ten behoeve van de discussie tot gemeenschappelijke vraagstellingen en onderwerpen te komen . Dit lukte in de meeste
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gevallen dan ook maar moeizaam, wat de discussies niet altijd bevorderde .
Bij het onderwerp ' de figuur van de ondernemer' stonden de definities
van ondernemer en ondernemerschap, ondernemersgedrag en ondernemerstypen centraal. J. Blasing, die in zijn bijdrage over de Brabantse fabrikant Hendrix uitging van het concept van de Schumpeteriaanse ondernemer, wees op de creatieve rol van de ondernemer in het economische
vernieuwingsproces en stelde dat dit aspect een aparte plaats verdient
naast de traditionele produktiefactoren (grond , arbeid en kapitaal). Een
interessante benadering bij de analyse van ondernemersgedrag en -functie
gaf de Amsterdamse bedrijfseconoom H.W . de Jong, die vanuit markttheoretisch perspectief de sleutelbegrippen winstbasis en waardeconversie
hanteerde om vast te stellen in welke mate een ondernemer succesvol is
geweest. Tijdens de nogal magere discussie werd opgemerkt dat de algehele economische conjunctuur en de toestand van de bedrijfstak belangrijke factoren zijn bij het welslagen van een onderneming. Tevens werd gewezen op het nut van het onderscheiden van diverse ondernemerstypen
(industrielen, kooplieden , technici) en werd o.m. verslag gedaan van een
stu die naar de maatschappelijke herkomst en sociale positie van Amsterdamse ondernemers, 1854-1884 (B. de Vries) . De overige bijdragen gingen over inn ova tie in het meekrapbedrijf (E. Homburg en J. Schot), de
tabaksexploitanten Van der Flier te Nijkerk (R.J . van der Bie), de familievennootschapJ.J . Krantz en zoon (H . de Vries) en de Algemene Werkgeversvereniging (F . van Waarden) .
De discussie over de ondernemer en techniek werd vooral gewijd aan de
overgang van handmatige op gemechaniseerde produktieprocessen. Het
lop end onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven (M. Bakker,
G . van Hooff, H . Lintsen, G . Verbong) richt zich op innovaties in produktieprocessen en probeert aan te sluiten bij het bredere economischhistorische debat over de trage industrialisatie in Nederland in de negentiende eeuw. De ondernemer wordt in dit onderzoek beschouwd als een
economisch rationeel handelend persoon, die echter door bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld gebrek aan informatie) niet in staat was een
goede kostenvergelijking tussen diverse produktiemethoden te maken.
Een abrupte overschakeling op bijvoorbeeld stoomtechniek was niet altijd
even rationeel. De ondernemer had 'speelruimte', die tot verschillende
strategieen kon leiden. Hoewel deze 'Eindhovense' definitie, als ze wil
overleven, meer invulling dient te krijgen, is het in i~der geval beter dan
het inmiddels platgetreden jansaliegeest-jargon. Voorts waren er papers
over de steenkoolwinning in Limburg tussen 1750 en 1850 (B. Gales) en
over de modernisering van de Nederlandse nijverheid in 1900-1930 in reKRONIEK
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gionaal perspectief (H . Knippenberg, K. Stoppelenburg en H . van der
Wusten).
Kenmerkend voor het ontbreken binnen de bedrijfsgeschiedenis van een
gemeenschappelijk aanvaarde grondslag van theorievorming en methodologie was een debat tussen coordinator H.H. Vleesenbeek en H .W . de
J ong over het analytisch apparaat ten behoeve van de bestudering van onderneming en overheid, het derde subthema. Vleesenbeek ging uit van
een causaal ordeningsmodel van marktstructuur, marktgedrag en resultaat, waarbij de overheid naar keuze kan intervenieren. De Jong wees
echter op een meer recente theorie over de externe organisatie , waarbij
wordt uitgegaan van de wisselwerking tussen structuur, gedrag en resultaat en waarbij de eenzijdig sturende rol van de overheid gereduceerd is .
Prompt wierp dit ook de vraag op, welke theorie men voor welke tijdsverschijnselen dient te hanteren. Immers , een theorie kan verouderd zijn,
maar kan het handelen van mensen en organisaties destijds weI degelijk
mede hebben bepaald. De discussie maakte in elk geval duidelijk dat de
bedrijfsgeschiedenis rijp is voor een theoretische bezinning. De bijdragen
in deze sessie handelden over de Textielstichting (A . Camijn), milieu en
bedrijfin Leiden in 1850-1914 (H.A. Diederiks en C. Jeurgens), trafieken
(P . van Druenen), de wederopbouw van de Rotterdamse haven (F. de
Goey) en bedrijfsgeschiedenis en bedrijfswaarde O. van den Noort).
Ook bij het thema onderneming en kapitaal richtte de discussie zich op
een breder vraagstuk in de economische geschiedschrijving van Nederland , te weten de rol van het bankwezen bij de Nederlandse industrialisatie in de negentiende en begin twintigste eeuw. Hoewel er nog relatiefweinig empirisch onderzoek is gepubliceerd over de factor kapitaal, bestaat
de opvatting dat de rol van het bankwezen minimaal was, althans in de
eerste fase van de industrialisatie. W . van den Broeke presenteerde een
studie over de vermogenspositie en het eigen en vreemd vermogen van
een aantal grote Nederlandse ondernemingen tussen 1890 en 1940 . Tevens gaf hij een aanzet tot een netwerkstudie betreffende dubbelfuncties
van ondernemers en commissarissen in het bedrijfsleven en het bankwezen. J. Jonker en D.C.]. van der Werff behandelden respectievelijk de
boerenleenbanken in Noord-Brabant in 1900-1920 en de provinciale gelden effectenhandel in de twintigste eeuw .
Het vijfde en laatste subthema betrof onderneming en arbeid. Coordinator J. Visser constateerde in een nogal lange inleiding dat het arbeidsvraagstuk zich heeft losgemaakt van de traditionele sociaal-historische benadering (arbeidersgeschiedenis, geschiedenis van de vakbeweging) en
dat het, met als vertrekpunt de bedrijfsgeschiedenis, een interessante en
bredere horizon krijgt. Vanuit het perspectief van de onderneming ontstaan er talloze invalshoeken, zoals bedrijfscultuur, medezeggenschap, ar14
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beidsvoorwaarden en -verhoudingen, techniek en arbeid. Dit werd
weerspiegeld in de grote variatie aan ingebrachte onderwerpen, wat overigens tegelijkertijd een grondige discussie over hoofdzaken onmogelijk
maakte . De volgende bijdragen werden behandeld: loonstelsels 1900-1914
(E.S.A. Bloemen), de arbeidsmarkt bij de Nederlandse Spoorwegen 18751914 (P .W . Dehing), de menselijke verhoudingen in de industrie in Nederland 1945-1960 (M .e. M . van Elteren), arbeidstijdverkorting in de jaren twintig en tussen 1870 en 1920 (respectievelijk L. Heerma van Voss;
L. Karsten en P . Kalkman), de ambachten in Nederland 1870-1920 (D .
van Lente) en de huisweverij in Twente in de eerste helft van de negentiende eeuw (H. Middelbrink).
Deze boeiende conferentie maakte duidelijk dat de bedrijfsgeschiedenis
thans rijp is voor een synthese. De verdeling in subthema's fungeerde niet
als een grensafbakening voor verdere specialisatie. Hopelijk zal dit congres de aanleiding worden voor het ontstaan van een analytisch begrippenapparaat, dat kan dienen als verbindend element tussen de deelonderwerpen. Want het is tevens duidelijk geworden dat er een wisselwerking
bestaat tussen bijvoorbeeld de innovatie van het produktieproces en de figuur van de ondernemer of tussen management en arbeid. Ook kan de
wijze van kapitaalverschaffing of de stu wende of remmende rol van de
overheid niet worden losgezien van het economisch reilen en zeilen van
een sector of een bedrijfstak. Wat dat betreft lijkt een sectorale aanpak van
de bedrijfsgeschiedenis een vruchtbare zaak. Te meer, daar op die wijze
aansluiting kan worden gevonden bij bredere vraagstukken van de economische geschiedschrijving, zoals de fasering en kwantificering van de economische groei in Nederland.
Herman de J ong

De toekomst van het vak

Leersum, 22-23 mei 1987

Onlangs werd in het landhuis Ginkelduin te Leersum een conferentie gehouden waar historici, economen en ingenieurs zich hebben beraden op
de richting waarin het yak economische en sociale geschiedenis zich op
middellange en lange termijn zou dienen te ontwikkelen. Ais organiserende instantie en gastheer trad het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis op. Van nagenoeg alle Nederlandse universiteiten en hogeschoKRONIEK
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len was een representant uitgenodigd. Door Jan Lucassen (Utrecht) en
Karel Davids (Rotterdam) werden inleidingen gehouden over sterke en
zwakke punten in het Nederlandse onderzoek op het gebied van sociale
geschiedenis en door Jan Luiten van Zan den (Rotterdam) werd hetzelfde
gedaan voor de economische geschiedenis. Opvallend was dat zonder dat
de inleiders onderling contact hebben gehad, de inhoud der inleidingen
een grote mate van overeenkomst vertoonde, zowel wat betreft de analyse
van zwakke punten , als wat betreft de onderwerpen die wetenschappelijk
gezien zeer de moeite waard zouden zijn om op korte termijn meer aandacht te krijgen. Ais zwakke punten werden onder meer genoemd het gebrek aan synthese, het isolement waarin het Nederlandse onderzoek zich
bevindt, het gemis aan wetenschappelijke discussie, de verwaarlozing van
de recente geschiedenis, het ontbreken van een werkelijk nationaal onderzoeksprogramma, de gebrekkige en verdeelde wijze waarop men op allerhande maatregelen van hogerhand reageert, de geringe probleemgerichtheid van het onderzoek, de veelheid aan thema's die onderling echter weinig samenhang vertonen, de gebrekkige internationale orientatie en het
verdwijnen van (aparte) leerstoelen voor de economische en/of sociale geschiedenis.
Als sterke punten werden onder meer genoemd het potentieel aan goed
gekwalificeerde onderzoekers en de aanwezigheid van een uitstekende infrastructuur voor onderzoek-instellingen (IISG, NEHA, SHC, NVSG) en
publikatiemogelijkheden (IRSH, TvSG, ESHJb, JbGBT, Cahiers Sociale
Geschiedenis) .
Op de tweede conferentiedag werden inleidingen gehouden door Jaques
van Gerwen (NEHA) en Eric Fischer (IISG). Beiden gaven een overzicht
van het onderzoek dat op deze instituten wordt gedaan en van de mogelijkheden die beide instellingen bieden ten behoeve van het onderzoek op
economisch- en sociaal-historisch gebied. Hierbij werd niet aIleen gewezen op de unieke collecties die be ide instellingen bezitten - deze zijn genoegzaam bekend - maar bovendien op de minder algemeen bekende
diensten die be ide door Posthumus opgerichte instituten bieden op het terrein van congresorganisatie, het uitgeven van manuscripten, de makelaarsfunktie met betrekking tot intern at ion ale congressen en workshops,
de subsidies ten behoeve van uitgaven, de vergaderruimten die ter beschikking kunnen worden gesteld enz. Vermelding in dit verband verdient
nog het mogelijke samengaan van be ide instituten op korte termijn; het
Departement van Onderwijs en Wetenschappen heeft middelen ter beschikking gesteld om het IISG in 1989 in het oostelijk havengebied van
Amsterdam te huisvesten, waarna samenvoeging mogelijk is.

In de herfst van dit jaar zal een tweede conferentie worden georganiseerd
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ter voorbereiding van een congres dat, naar het zich laat aanzien, op 26
maart 1988 zal worden gehouden. Op dit congres zullen bovengenoemde
punten uitgebreid aan de orde worden gesteld en voorstellen gedaan die
hopelijk richtinggevend kunnen zijn voor het onderzoek in de komende
jaren.
E.J. Fischer

Computer en geschiedenis

Op 19 december 1987 zal een conferentie plaatsvinden ter oprichting van
een 'Vereniging voor Geschiedenis en Informatica' . Dit initiatief wordt
genomen door de reeds bestaande werkgroep 'Economische geschiedenis
en de moderne informatiewetenschappen' van de Studievereniging
Sociaal-economische geschiedenis. Doelstelling van de nieuwe Vereniging
zal zijn het bevorderen en stimuleren van de toepassing van de computer
in de geschiedenis, waaronder het onderhouden van internationale contacten, de verzorging van publikaties en de organisatie van conferenties
op dit gebied . Het thema voor het oprichtingscongres luidt: 'Databaseprogramma's als hulpmiddel bij onderwijs en onderzoek in de geschiedenis' . Opgave bij het secretariaat van de Vereniging Geschiedenis en Informatica i.o., Herengracht 218-220, 1016 BT Amsterdam .

H et Europese bevolkingscongres

Jyvaskyla, Finland , 11-16juni 1987

Hetjaarlijkse Europese bevolkingscongres werd georganiseerd door de International Union for the Scientific Study of Population (1. U .S .S.P), de
European Association for Population Studies (E.A.P.S.) en een gelegenheidsbundeling van Finse demografische instituten (FINNCO) . Rond 300
congresgangers, voornamelijk uit Europa, ontdekten achter de ietwat
duistere 'ondertitel' van het congres (,Issues and Prospects') al snel een
centraal thema, zeker waar het de zeven plenaire sessies betrof: redenen
voor en gevolgen van een (mogelijke) bevolkingsdaling in Europa.
De bijdragen van de organisatoren van de plenaire bijeenkomsten zijn in
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boekvorm gepubliceerd en verkrijgbaar bij de I.U.S.S.P., 34 Rue des Augustins, Luik, Belgie . De bijdragen waren: 'Population prospects' (M.
Macura enJ. Malacic, Joegoslavie), 'Fertility: diversity and convergence'
(Ch. Blayo, Frankrijk), 'Population movements and planning' (A. Golini, Italie), 'Inequalities in the face of death' (T . Volkonen, Finland), 'The
future of the family' (H.J. Hoffmann-Nowotny, West-Duitsland), 'Demographic change, economic growth and social welfare' (H. Joshi en J.
Ermisch, Croot-Brittanie) en tot slot 'Policy response and effects' (A .
Klinger, Hongarije). Uit de titels blijkt al dat heden en toekomst meer
aandacht kregen dan het verleden. Voor de meeste bijdragen gold dat het
historische voorspel van de bestudeerde ontwikkelingen pas in de jaren
zestig begon. Aileen Hoffmann-Nowotny's Ie zing had een meer diachroon
karakter daar zijn beschouwing opgebouwd was rond de over gang Cemeinschaft/Gesselschaft.
Het congres bestond voorts uit 25 kleinere sessies, waarin onderwerpen
van zeer uiteenlopende aard aan bod kwamen . Voor historici waren met
name een tweetal bijeenkomsten van belang: 'Urban historical demography' en 'The correlates of the regional fertility transition'. In de eerstgenoemde sessie, onder leiding van A.M. van der Woude (Wageningen),
presenteerde R. Woods (namens P. Watterson) een paper over stedelijke
kindersterfte in Engeland en Wales rond 1900. F. van Poppel (N.I.D.I.,
Den Haag) analyseerde het relatieve belang van zowel het onderscheid
stad/platteland als de regionale differentiatie in Nederland aan de hand
van een aantal demografische indicatoren (1850-1960). O. Boonstra (Nijmegen) leverde een vooral methodologisch interessante bijdrage met als
strekking dat historisch-demografisch onderzoek op micro-niveau belangrijke voordelen heeft boven studies op geaggregeerd niveau . Tot slot introduceerde Cl. Desama zijn studie over de structurele demografische veranderingen gedurende de negentiende eeuw in het Luikse industriegebied.
Over de regionale verschillen in vruchtbaarheidstransitie was eveneens
een viertal bijdragen geschreven . Onder voorzitterschap van E. van de
Walle spraken Th. Engelen en H. Hillebrand (Nijmegen) over de regionale variatie in het Nederlandse reproductief gedrag tussen 1850 en 1960 .
Een vergelijkbare studie was ondernomen door R. Woods en Ch . Wilson
wier bijdrage betrekking had op Engeland. H. Botev belichtte het bewuste
thema voor enkele landen in Zuidoost Europa . Tot slot presenteerde de
voorzitter van de sessie zelf een paper van S. Watkins waarin het concept
'regio' nader uitgewerkt werd.
Er waren voor economisch-historici vanzelfsprekend in meer sessies interessante methodologische of inhoudelijke aanknopingspunten te vinden.
Men denke aan onderwerpen als 'Economic activity and fertility',
18
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'Economic-demographic models' en 'International labour migration'.
Niettemin moet men constateren dat er voor historici nog heel wat zendingsarbeid te verrichten is . Zelfs in de door R. Andorka georganiseerde
sessie 'Long-term fluctuations in fertility' omvatte de meest historische
benadering slechts een halve (sic!) Easterlin-cyclus. Dat het huidige probleem van dreigend 'sustained subreplacement' het eindpunt is van een
seculair proces van vruchtbaarheidsdaling, dat eind negentiende eeuw begonnen is , werd door geen der inleiders als uitgangspunt gekozen.
Th.L.M. Engelen
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Boekbesprekingen

Stedelijke achteruitgang. The dynamics oj urban decline in the late middle ages
and early modern times; Economic response and social effects (Debates and
controversies-2, International Economic History Congress, Bern 1986).
De papers over stedelijk verval geschreven voor het negende internationaIe congres van economische geschiedenis, gehouden te Bern in augustus
1986 , zijn helaas nog slechts in getypte vorm verschenen. De inhoud is
niettemin de moeite waard de aandacht erop te vestigen in de hoop ook
dat de bundel spoedig in gedrukte vorm beschikbaar zal komen . Het belang ervan voor de Nederlandse geschiedschrijving is evident. Van de 27
bijdragen - het algemene rapport van Myron P . Gutmann, dat eveneens
in 'Debates and controversies- I' van het congres opgenomen is buiten beschouwing gelaten - hebben er zes op Engeland betrekking, vijf op Nederland en op Duitsland, Italie en Spanje elk drie.
Zoals Gutmann in zijn algemeen overzicht benadrukt , dient stedelijk verval van de urbanisatie te worden onderscheiden . Blijkens Jan de Vries '
indrukwekkende boek European urbanization 1500-1800 (Londen 1984) is
immers sedert 1500 - zoniet 1300 - het proces van verstedelijking in Europa zander onderbreking voortgeschreden. Wanneer men het aandeel
van steden met meer dan 10.000 inwoners op de gehele bevolking van Europa in het begin van de zeven 50-jaarsintervallen, die er tussen 1500 en
1850 zijn geweest, steeds weer op 100 stelt dan beliep de groei op het einde
van de bedoelde perioden 13% (1550), 21 % (1600), 9% (1650), 11 %
(1700),3% (1750),5 % (1800) en 67% (1850) . Naast de wel bijzonder
sterke groei in de eerste helft van de negentiende eeuw, rukte de stad in
de zestiende eeuw nog het meest op. Opmerkelijk is bovendien dat de steden hun inwonertal tussen 1600 en 1650 wisten te vergroten, terwijl Europa met een lichte demografische inzinking te kampen had. Overigens is
deze voortgaande urbanisatie nagenoeg geheel toe te schrijven aan de verdere verstedelijking van Nederland en de enorme expansie van Londen.
Er was toen een verschuiving van de bevolking over regio's. Verder valt
voor de achttiende eeuw op dat de Europese stadsbevolking toen numeriek wei sterk is gegroeid, maar dat de urbanisatie - in relatieve zin dus
- slechts zeer gering was.
Stedelijk verval - of zo men wil spreken van de-urbanisatie - is geen algemeen maar een lokaal of regionaal fenomeen. Met dergelijke achteruitgang kampte Belgie in de tweede helft van de zestiende eeuw en in de
achttiende eeuw, Italie en Spanje in achttiende eeuw. Portugal tussen
1650 en 1800 en Nederland in de achttiende eeuw. Op deze perioden voor
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de verschillende landen zijn de studies dan ook geconcentreerd. Met de
opsomming is overigens niet gezegd dat delen van andere landen nooit
met de-urbanisatie gekampt hebben. De Engelse studies betreffen niet aIleen de in afgelopen tien jaar zeer levendige discussie of Engeland in de
veertiende eeuw met verval van zijn steden geconfronteerd werd of niet,
maar hebben ook betrekking op de stagnatie van kleine en middelkleine
steden veer 1650 ten gevolge van de zuigkracht van Londen en de concurrentie van provinciale centra zoals Bristol, Newcastle, Norwich en York.
Bij voorkeur zou (de )urbanisatie in het licht van een tweetal theorieen te
beschouwen zijn. Beide overlappen elkaar enigszins. In de centrale plaatstheorie zijn steden concentratiepunten, waar speciale goederen en diensten
voor een streek worden geproduceerd of geleverd. Dit betekent dat veranderingen in de economie en de demografie, maar evenzo op administratief
gebied voor de omvang van de steden gevolgen hebben. Daarbij zijn conjunctieve bewegingen in de zich wisselende verhoudingen tussen stad en
platteland niet uit te sluiten. Deze kunnen nog versterkt worden door de
neiging van stedelijke corporaties bij depressies de inkomsten en lonen
hoog te houden en haar wei gering deze aan te passen aan verminderende
vraag naar arbeid. Bij de theorie waarin steden als netwerksystemen worden
voorgesteld ligt de nadruk daarentegen niet zozeer op de relatie met de
eigen regio maar meer op de verbindingslijnen tussen de regio's en op de
hierarchie van de steden onderling. Over het algemeen - ongeacht dus of
men de eerste of tweede benaderingswijze voIgt - wijzen de auteurs verlies
van industrieIe en economische functies als oorzaak van verval aan. Echter ook wijzigingen in administratieve en culturele functies hebben zich
doen gelden. Aldus zijn in de achttiende eeuw in Duitsland de zogenaamde 'Residenzstiidte' qua inwonertal sterker gegroeid dan de handels- en
industriesteden. Overigens toont Etienne Franc;:ois aan de hand van boekenprodukties en de herkomst van schrijvers aan dat de culturele betekenis van een Duitse stad niet direct aan de omvang gelieerd behoeft te zijn .
Verval van steden ging in demografisch opzicht allereerst met negatieve
migratiesaldi gepaard. Sterfte zou eveneens invloed uitgeoefend kunnen
hebben, die in ieder geval groter is geweest dan het effect van nuptialiteit
en fertiliteit. Sociaal gezien zou bevolkingsvermindering door interne bevoordeling een minder evenwichtige verdeling van inkomen en bezit - ook
de voorzieningen voor de armen kwamen onder druk te staan - in de hand
hebben gewerkt en de tegenstellingen tussen arm en rijk, zoals voor Delft
in de tweede helft van de achttiende eeuw wordt meegedeeld, hebben verscherpt.
Het geschetste beeld vindt blijkens de bijdragen ook bevestiging in de geschiedenis van de Hollandse steden die in de bijdragen over Leiden (de
elite/M. Prak , nuptialiteit en fertiliteit/H. Tjalsma), huisvesting en verval
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in Delft (Thera Wijsenbeek), de migratie naar Amsterdam , Rotterdam,
Haarlem en Leiden (H . Diederiks) en patronen van de-urbanisatie in Nederland tussen 1650 en 1850 (H. Schmal) aan de orde komt. Dit zou een
reden kunnen zijn om niet nader op dit onderwerp in te gaan ware het
niet dat sommige auteurs geneigd lijken te zijn de - demografische - teruggang van de Hollandse steden al in de tweede helft van de zeventiende
eeuw te laten aanvangen en deze bovendien a:ls een line air verlopend proces op te vatten. Deze veronderstelling is toch niet zo voor de hand liggend
als men wellicht denkt. Volgens P. Klep in diens bijdrage over de steden
in Belgisch Brabant zouden deze na 1565 bijvoorbeeld een - nogal - wisselend inwonertal hebben gehad . Aan de omstandigheden dat Leiden,
Haarlem, Delft, Enkhuizen en Hoorn reeds v66r 1700 inwoners veri oren
zou dus wel eens te veel gewicht toegekend kunnen worden. Zijn deze verliezen niet door groei van andere Hollandse steden gecom penseerd? V 01gens maatstaven vanJan de Vries was de urbanisatiegraad van Nederland
in 1700 immers hoger dan ooit tevoren en zou deze pas na 1890 ziJn geevenaard. Behalve dat men in dit verband er op kan wijzen dat volgens De
Vries Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in de achttiende eeuw hun
inwonertal hebben vergroot, is met recht de vraag te stellen in hoeverre
de Hollandse steden na een eerste inzinking een - flinke - opleving hebben beleefd. Zou bijvoorbeeld Delft in 1733 echt niet meer dan 15 .000 inwoners geherbergd hebben zoals op grond van belastingkohieren ons
voorgehouden wordt of zijn de schattingen voor die tijd van J. C . Ramaer
(23.300) of W . Kersseboom (25.000) wellicht toch betrouwbaarder? Hun
opgaven passen in ieder geval goed bij het beeld van diep economisch verval , verstrakking van de toelatingseisen voor immigranten en toenemende
deftigheid van de rijken dat voor Delft in de decennia na 1740 - in tegenstelling tot de tijd erv66r - wordt geschetst. Wat hier ook van zij , kritisch
onderzoek in deze blijft - en dit geldt eveneens voor andere Hollandse steden - gewenst. Verdere stu die zou weleens aan het licht kunnen brengen
dat de hoogste verstedelijkingsgraad van Nederland v66r de twintigste
eeuw met het begin van de jaren 1730 gedateerd moet worden.
Hubert P.H . Nusteling

Bedrijfsgeschiedenis .

J.

Vogel, Een ondernemend echtpaar in de achttiende

eeuw; Pieter Merkman Jr. en Isabella van Leeuwarden, de Haarlemse garenlintindustrie (Rotterdam : Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis 1987) 98 p .

Sinds enige tijd is de historische wereld weer een nieuw publikatiekanaal
rijker. Het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam is in 1986
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gestart met de uitgave van cahiers met een omvang van ongeveer 100 pagina's. Het is in eerste instantie de bedoeling in de cahiers de resultaten
te publiceren van werkcolleges en doctoraalscripties , die betrekking hebben op de bedrijfsgeschiedenis. Daarbij heeft men speciaal, maar niet uitsluitend, aandacht voor de stad Rotterdam . Financiering van de cahiers
geschiedt mede door giften van particulieren en bedrijven, die achterin
het cahier met name worden genoemd . Door bundeling van de giften in
een fonds is het mogelijk ook te publiceren over bedrijven of bedrijfstakken , die niet meer bestaan. Het tweede cahier, een bewerkte afstudeerscrip tie van J. Vogel over de Haarlemse garenlintindustrie in de achttiende eeuw , is hiervan een goed voorbeeld .
Vogel stelt de vraag aan de orde, waarom de Haarlemse fabricage van linnen linten (garenlint genoemd) zich in de achttiende eeuw langer heeft gehandhaafd dan andere takken van de (textiel-)nijverheid . Deze vraag
wordt op systematische wijze beantwoord. Via een beschrijving van de
achttiende-eeuwse Nederlandse nijverheid in het algemeen en die van
Haarlem in het bijzonder belandt de auteur bij de garenlintindustrie. Bij
de fabricage van linten gebruikte men technisch geavanceerde weefgetouwen, die men lintmolens noemde . Hoe de lintmolen precies gewerkt heeft,
blijft duister. Wei is duidelijk, dat hiermee de arbeidsproduktiviteit belangrijk kon toenemen en de kwaliteit van het eindprodukt werd bevorderd. Daardoor kon deze tak van nijverheid nog enkele decennia lang de
strijd volhouden tegen de goedkope lonen op het platteland en de vele buitenlandse tariefbarrieres . In landen waar de Nederlandse lintmolens werden overgenomen, zoals in Engeland en Schotland, raakten de Haarlemse
fabrikanten hun afzetmarkten echter kwijt.
Hoe het de Haarlemse ondernemers op de buitenlandse afzetmarkten verging, heeft Vogel kunnen illustreren aan de hand van de handelscorrespondentie van de firma Merkman & Zn. De hele gang van zaken bij
deze firma wordt beschreven voor zover het archiefmateriaal, dat betrekking heeft op dejaren 1738-1773, dat toelaat. Hoewel de titel van het cahier anders doet vermoeden, zijn aan het echtpaar Merkman zelf maar
enkele pagina's gewijd . Het is overigens interessant te lezen, dat de echtgenote , na het overlijden van haar man, het bedrijfvelejaren daadwerkelijk he eft geleid. Door de gekozen ruime opzet is de auteur er in geslaagd,
dit betrekkelijk kleine archief voor veel verder gaande discussie van belang
te maken .
In het najaar zal als derde in de serie een cahier uitkomen over het Rotterdams gemeentelijk havenbedrijf na de Tweede Wereldoorlog. De cahiers
zijn te best ellen bij het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam.
K.E. Sluyterman
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Industriele ~evolutie. N. F. R. Crafts, British economic growth during the Industrial Revolution (Oxford: Clarendon Press 1985) 193 p.
Het is dit jaar 25 jaar geleden sinds Deane en Cole hun stu die British economic growth publiceerden. Het daarin geschetste beeld van de economische
groei in de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw is daarna
lange tijd niet of nauwelijks weersproken en bepalend geweest voor de
meeste literatuur over de IndustrieIe Revolutie. Pas in de tweede helft van
de jaren zeventig werd de visie van beide auteurs aan serieuze kritiek onderworpen.
Als de belangrijkste vormgever van een nieuwe visie op de groei van de
economie gedurende de IndustrieIe Revolutie in de afgelopen jaren moet
zonder twijfel N.F.R. Crafts aangemerkt worden. In twee artikelen in de
Economic History Review legde hij daarvoor de basis . Zijn bevindingen in
deze bijdragen evenals in een groot aantal artikelen elders gepubliceerd
heeft hij samengebracht in dit beknopte, maar helder gepresenteerde
werk. De voornaamste conclusie van Crafts is dat een geleidelijke groei
van de economie meer waarschijnlijk geacht moet worden dan de schoksgewijze ontwikkeling waartoe Deane en Cole en velen in navolging van
hen concluderen. Deze conclusie baseert hij op heroverweging van gegeyens bij Deane en Cole, maar vooral op onderzoeksresultaten beschikbaar
gekomen sedert 1962 .
Een cruciale [')1 in de conclusie van Crafts is weggelegd voor de lagere
schatting van de industrieIe produktie gebaseerd op gegevens van het
grondstoffenverbruik tegenover de schatting bij Deane en Cole op basis
van uitvoergegevens . Het is echter de vraag of de door Crafts gehanteerde
'proxy' en betrouwbaarder resultaat oplevert. Uit onderzoek is bekend
dat het verbruik van grondstoffen de neiging heeft de produktie te onderschatten, daar onvoldoende rekening gehouden wordt (kan worden) met
een toegenomen produktiviteit, welke bovendien een in de tijd zeer onregelmatig verloop heeft gekend.
De door Crafts vastgestelde lagere groei impliceert zowel een geringere
toename van de produktiviteit als een lagere groei van het gemiddeld inkomen per hoofd. Het verschil in produktiviteitstoename kan in belangrijke mate worden verklaard door de verdeling der produktiefactoren die
Crafts in tegenstelling tot andere auteurs, hanteert. Zijn overigens niet
onlogische verdeling over arbeid, kapitaal en land - 50, 35 en 15 % - leidt
tot een aanmerkelijk afwijkende totale factorproduktiviteit.
Het aspect van de geringere toe name van het gemiddeld inkomen heeft
inmiddels weer geleid tot nieuwe ontwikkelingen in wat waarschijnlijk de
meest bekende en meest langdurige discussie is in de Engelse historiografie, het 'Standard of living-debate' , al blijft deze discussie nog wel eens
steken in de sfeer van het meer of minder representatief zijn van bronnen,
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vooral waar het de samenstelling van een representatief indexcijfer voor
de kosten van levensonderhoud betreft. Bijzonder is de toe passing van het
Chenery-Syrquin model om het specifieke van de Britse ontwikkeling aan
te geven. Deze ontwikkeling onderscheidt zich niet aileen van die van huidige ontwikkelingslanden, maar ook van de later geindustrialiseerde Europese landen.
Het is echter de vraag of de opvatting van Crafts even lang onweersproken
zal blijven als die van Deane en Cole. Een revisionistische stroming is inmiddels op gang gekomen (Lindert en Williamson). Het ontbreken van
een duidelijke discontinuiteit in de ontwikkeling van de Britse economie
in de achttiende eeuw lijkt echter het andere uiterste. Dat de hoge groeicijfers zich eerst na de Napoleontische tijd voordeden is thans gemeengoed.
Crafts' conclusies hebben ook belangrijke implicaties voor het begrip van
de economische ontwikkeling na 1850, in het bijzonder voor de periode
die in de Britse historiografie bekend staat als de 'Great Depression' (deze
lijn wordt ook getrokken in het elders in dit Bulletin aangekondigde boek
van C.H . Lee, British economy since 1700). Afwijkend van de neo-klassieke
interpretatie van deze periode (McCloskey) komt Crafts tot de conclusie
dat een verlies aan flexibiliteit de prijs geweest is die Engeland heeft moeten betalen voor de vroegtijdige en specifiek eigen industrialisatie, een
conclusie die echter nog wel een aantal vragen openlaat en het probleem
eerder lijkt te verschuiven dan oplost. Dit neemt echter niet weg dat
Crafts met dit boek een mijlpaal heeft gezet in de ontwikkeling van de kennis omtrent de economische ontwikkeling van Engeland tussen 1700 en
1850.

J.J.

Seegers

Industrialisatie . R . Fremdling, Technologischer Wandel und internationaler
Handel im 18. und 19. Jahrhundert; Die Eisenindustrien in Grossbritannien, Belgien, Frankreich und Deutschland (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialge-

schichte 35) (Berlijn: Duncker & Humblot 1986) 493 p.
Historici, die zich bezig houden met de industrialisatie van Europa tijdens
de negentiende eeuw, zien gewoonlijk hun eigen onderzoek als een noodzakelijke voorwaarde voor een comparatieve geschiedenis; het daadwerkelijk maken van verhelderende vergelijkingen laten zij evenwel over aan
'nog niet geleerden', bijvoorbeeld studenten. P.K. O'Brien, die dit onlangs signaleerde, is bewust enigszins malicieus. Hij wil prikkelen tot het
snel dichten van een aantal gapende lacunes. Er is in zijn ogen vooral behoefte aan inductieve, statistische studies, die nation ale grenzen overschrijden. Voorts zijn hard nodig analyses van handelspatronen en de verBOEKBESPREKING
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anderingen in de comparatieve voor- en nadelen van landen en streken . 1
Met de monografie van Rainier Fremdling over de ijzerindustrie in
Groot-Brittannie, Belgie, Frankrijk en Duitsland lijkt O'Brien op zijn
eerste wenken bediend.
In het boek van Fremdling staat de modernise ring van de ijzerindustrie
op het Europese continent tussen het begin van de negentiende eeuw en
1870 centraal. Modernisering betekent in dit verband de verspreiding van
cokeshoogovens en van het puddel en walsprocede bij het vervaardigen
van smeedijzer. In Groot-Brittannie had de verdringing van technieken
gebaseerd op houtskool al in de achttiende eeuw plaats. Belgie, Frankrijk
en Duitsland volgden op ruime afstand. Wat heeft de snelle internationale
verspreiding van een ogenschijnlijk superieure techniek in de weg
gestaan? Op deze vraag geeft Fremdling een antwoord.
In diens analyse ziet Fremdling modernisering vooral als een economisch
verschijnsel. Kosten en prijzen vormen de kern van zijn onderzoek. Zijn
aanpak is vergelijkbaar met die van McCloskey in dieIis analyse van de geschiedenis van de Britse ijzer- en staalindustrie gedurende de laatste decennia van de negentiende eeuw, een aanpak die het historisch debat ten
goede is gekomen. 2 Technische efficiency komt in kosten en prijzen pas
tot uiting als zij economisch relevant is. Fremdling blijkt in zijn betoog
weinig behoefte te hebben aan niet-economische factoren om de ontwikkelingen te verklaren. Daarnaast zijn de zijpaden of doodlopende straten,
waarmee een technologisch determinisme zo veel moeite heeft, juist een
volledig geintegreerd en verklaarbaar onderdeel van zijn verhaal . Door te
wijzen op nationale en lokale verschillen in vraag en aanbod maakt de auteur duidelijk waarom de modernisering zo divers kon verlopen.
Dat een auteur ontwikkelingen op het Europese continent ijkt aan die in
Engeland is niet nieuw . De expliciete beschrijving van de wisselwerkingen
tussen meerdere landen in deze periode is dit wel, evenals het systematisch
nagaan of en in welke mate technische suprematie ook economische superioriteit betekende. Fremdling analyseert uitvoerig de internationale handel en tarieven om zo de positie van de continentale ijzerindustrieen op
de wereldmarkt te kunnen evalueren. Internationale handel en de verspreiding van economische efficiency ontbreken maar al te zeer in de weinige andere comparatief opgezette studies over deze bedrijfstak. 3 De wijze waarop Fremdling in navolging van Balassa comparatieve voor- en nadelen meet zal zeker ook bij andere studies bruikbaar blijken te zijn.
Een tweede element van belang is het verschil dat de auteur maakt tussen
enerzijds de produktie van ruwijzer in hoogovens en anderzijds de produktie van smeedijzer. Voor een goed begrip van de specifieke wijze waarop het continent reageerde op de Britse uitdaging, is dit een essentieel onderscheid.
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Het boek van Fremdling is niet een strenge, modelmatige studie. Inzichten ontleend aan economische theorie structureren evenwel het betoog.
Een aantal keren maakt de auteur meer expliciet gebruik van deelmodellen . Zo interpreteert hij prijzen en kosten met behulp van een produktiefunctie om iets over de mate en aard van produktiviteitsveranderingen te
kunnen aangeven.
De diversiteit van thema's, die de auteur aan de orde stelt, is opvallend .
Niet aIleen beschrijft hij uitvoerig de traditionele sector van de ijzerindustrie en de ruimte die aan het begin van de negentiende eeuw nog aanwezig was voor verbeteringen in de produktiviteit, maar hij schetst ook
in detail het uitgebalanceerde evenwicht bij de produktie van houtskool
in de regio Siegen en de gevolgen van de modernisering voor de regionale
economie daar. Het hoofdstuk over de 'puddlers', de arbeiders die met
lange stangen het vloeibare ijzer in de oven omroerden, is een onderdeel,
dat men bij vergelijkbare boeken over deze industrie niet zal aantreffen .
Het boek blijft bij dit alles helder. Dit geldt zowel voor het betoog in zijn
geheel als voor de afzonderlijke onderdelen. De lezer verliest de rode
draad niet uit het oog. Fremdlings beknopte schets van een 'case', de
mislukte grootscheepse transplantatie van de modernste technologie naar
het Franse DecazeviIle, steekt gunstig af tegen de beschrijving in het recente boek over deze streek van D. Reid. 4
Fremdlings Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und 19.
Jahrhundert is een fraai voorbeeld hoe men de ontwikkeling van een bedrijfstak kan beschrijven en analyseren. Kennisname zal voor veel historici en andere geinteresseerden een aantrekkelijke 'social saving' zijn.
Ben Gales

2
3
4

P .K. O 'Brien, 'Do we have a typology for the study of European industrialization in the XIXth Century?' Journal of European Economic History 15 (1986)
291-333.
D . N. McCloskey, Economic maturity and entrepreneurial decline; British iron and
steel, 1870-1913 (Cambridge (Mass .): Harvard University Press 1973).
Bijvoorbeeld in: C. Reuss, E. Koutny & L. Tychon, Le progres en siderurgie;
Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 1830-1955 (Louvain/Parijs: Institut de recherches economiques et sociales de l'universite de Louvain 1960).
D . Reid, The miners of Decazeville; A genealogy of deindustrialization (Cambridge
(Mass.): Harvard University Press 1985).

Java in de negentiende eeuw. P. Boomgaard, Children of the colonial State;
Population growth and economic development in Java 1795-1880 (Dissertatie
Vrije Universiteit te Amsterdam 1987) 363 p .
Dit is in meerdere opzichten een bijzonder boek. Ten eerste heeft BoomBOEKBESPREKING
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gaard zich gestort op immense hoeveelheden weerbarstige gegevens op
een wijze die bij tegenwoordig promotie-onderzoek niet meer verantwoord zou worden geacht; dit stelt hem wel in staat helderheid te verschaffen over een van de mistigste hoofdstukken in de geschiedschrijving
van Nederlands-Indie, de economische en demografische ontwikkeling
van Java gedurende de negentiende eeuw. Ten tweede heeft Boomgaard
doelbewust en met niet gering succes de economische en sociale geschieclenis weten te verenigen tot een samenhangend geheel en dat is iets wat te
weinig in ons yak gebeurt. Tenslotte is het een provocatief boek geworden
dat zeker opzien zal baren ook internationaal (gelukkig is het in het Engels
geschreven). Boomgaard rekent af met de traditionele visie van Java en
presenteert een alternatief: een door koloniaal beleid vervormde samenleving met een markante niet-agrarische inslag, zonder veel dualisme of 'involutie' .
De analyse beweegt zich op drie niveaus: politiek, economisch en demografisch. Deze volgorde geeft meteen ook de richting van de causaliteit
aan. Een ambitieuzer koloniaal beleid bracht veranderingen in de economie met zich mee, vooral in de landbouw, die hun weerslag vonden in de
bevolkingsontwikkeling. Onder invloed van het Cultuurstelsel trad een intensivering in de landbouw op; grond en arbeid werden schaarser en het
accent in de produktie verschoof van rijst naar zowel de cultuurprodukten
als meer arbeidsintensieve voedingsgewassen. In sociaal opzicht leidde dit
tot de-urbanisatie en een groter nadruk op het collectiefin het dorp ('communalisering'). Ten gevolge hiervan deed zich een versnelling voor in de
groei van de bevolking - het leven op het land was gezonder zodat de
sterfte daalde. Het produkt (of inkomen) per hoofd van de bevolking nam
eerst af, daarna toe; in 1880 was het peil van 1815 hersteld.
Boomgaard brengt een fasering aan in de negentiende-eeuwse ontwikkeling van bevolking en produktie: aanvankelijk langzame bevolkingsgroei
(1,25 % jaarlijks) en weinig toe name van de produktie, later snelle bevolkingsgroei (1,6 % per jaar) en een nog snellere stijging van de produktie.
In beide gevallen verwijst hij naar nieuw primair materiaal dat echter niet
beschikbaar is maar gepresenteerd zal worden in twee nog te verschijnen
afleveringen van de reeks Changing Economy in Indonesia. Dit tast de controleerbaarheid van de zo intrigerende bevindingen aan. Het ware verstandig geweest iets meer prijs te geven uit de beide toekomstige bronnenpublikaties. Nu moeten we bijvoorbeeld voor wat betreft de uitgangssituatie,
1815, genoegen nemen met de mededeling dat de strekking van het betoog
dezelfde was gebleven ook al zou de (niet-gespecificeerde) revisie van de
bevolkingscijfers uit dat jaar verkeerd zijn. Geruststellend maar toch niet
geheel bevredigend.
De grote kracht van dit werk ligt juist in de solide verankering van de ar28
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gumentatie in nieuw bronnenmateriaal gekoppeld aan een brede en afgeronde visie op de Javaanse samenleving in de negentiende eeuw. Alleen
al daarom zullen toekomstige J avanisten niet om dit boek heen kunnen .
Het een een ander neemt echter niet weg dat de bewijsvoering op afzonderlijke punten niet altijd even overtuigend is. Ik noem enkele voorbeelden . Boomgaard stelt dat de factor arbeid schaarser werd, althans tot ' na
1860170' . De argeloze lezer begrijpt niet hoe dit te rijmen is met de versnelde bevolkingsgroei (vanaf 1840) en vraagt zich af of de 'schaarste ' op
logische gronden afgeleid is uit de overgang naar andere gewassen en of
het dan niet op een cirkelredenering gaat lijken. Verder stelt Boomgaard
dat de J avaanse economie minder door de landbouw gekenmerkt werd
dan men pleegt te veronderstellen; toch hanteert hijzelf voor 1880 het percentage van 73% agrarische bevolking. Hoewel gestegen, lijkt dit percentage hoog genoeg om het traditionele beeld in de historiografie te bevestigen . Boomgaard zet zich tevens af tegen Geertz, die hij zelfs gemakshalve
op een lijn plaatst met Boeke. Ik denk dat Boomgaard hierbij van een al
te simplistische voorstelling van de 'involutie' -theorie uitgaat. Immers, hij
toont zelf aan dat het grondgebruik steeds meer versnipperde en dat er
eerder sprake was van verandering, zij het niet noodzakelijkerwijs tot het
betere, dan van stilstand.
Met bewonderenswaardige inventiviteit heeft Boomgaard zijn demografische gegevens onderworpen aan een uitgebreide statistische analyse. Zeer
overtuigend is zijn reconstructie van de natuurlijke bevolkingsgroeivoet
tussen 1860 en 1880 voor het gehele eiland op grond van een extrapolatie
uit een 'steekproef van negen residenties waarvoor hij goede gegevens
heeft gevonden. Minder overtuigend zijn de relaties tussen nuptialiteit en
vruchtbaarheid alsook tussen sterfte- en geboortepatronen. In het eerste
geval kan het statistische verband alleen worden aangetoond door eerst
een naar verhouding groot aantal 'extreme' gevallen eruit te lichten, residenties die ook nog bijna allemaal in dezelfde hoek van Java lagen. In het
tweede geval gaat het om hoge geboortecijfers bij hoge sterfte wat zou duiden op een bewuste vervanging van vroeg gestorven kinderen ten einde
uiteindelijk het gewenste kindertal te bereiken. Nog afgezien van het feit
dat de verkregen correlatie-coefficient (0,62) verontrustend laag is, zijn
hier de verkeerde variabelen aan elkaar gekoppeld; het verband geldt geboortelzuigelingen- of kindersterfte, niet geboorte/totale sterfte . Meer informatie over de relatie tussen absolute omvang en leeftijdsgewijze samenstelling van de sterfte had hieraan moeten voorafgaan . Een leuke uitkomst van de statistische exercities betreft de invloed van verschillende variabelen op het geboortecijfer. Bij de stapsgewijze multiple regressie blijkt
het niet-agrarische inkomen verrassend hoog te scoren. Wat zou daarvan
de oorzaak kunnen zijn?
BOEKBESPREKING
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De tite! van dit boek roept bij de lezer menige associatie op, bijvoorbeeld
tussen een ambitieus koloniaal be!eid en een stijgende vruchtbaarheid.
Uit het verhaal treedt echter een ander, geenszins minder interessant verband naar voren, dat tussen een veranderlijke landbouwstructuur en en
dalende sterfte. Misschien had de tite! moeten luiden: 'Adults on the colonial estate' , maar dat had, dat geef ik meteen toe, minder fraai geklonken.

J. Thomas

Lindblad

Gouden standaard. R.T. Griffiths (red.), The Netherlands and the gold standard 1931-1936; A study in policy formation and policy (Amsterdam: N.E.H.A.
1987) 214 p .
Onderwerp van dit boek zijn vooral de opvattingen en de discussies die
er in Nederland bij politiek belangrijke groeperingen bestonden of zijn gevoerd met betrekking tot het handhaven of afschaffen van de gouden standaard vanaf het moment dat Enge!and in 1931 het pond in het internationale betalingsverkeer tot zwevende valuta devalueerde totdat Nederland
in september 1936 als laatste van de zogenaamde goudbloklanden de Gouden standaard eveneens losliet en daarmee ook zijn valuta in waarde deed
dalen . De auteurs bieden, blijkens de ondertite!, hun werk als politieke geschiedenis betreffende een belangrijke economische aangelegenheid aan .
Daarop is de indeling van het werk naar deskundigen, bedrijfsleven en politiek logisch en traditionee! toegesneden. AIleen de plaatsing van het
laatste hoofdstuk dat hande!t over de andere goudbloklanden is compositorisch weinig fraai, mede omdat Nederland toch als laatste land de vrije
inwisse!baarheid van de gulden tegen goud ophief.
Voor de recensent van dit werk rees de vraag aan de hand van welke
maatstaven het te beoordelen is . Heeft men te maken met een moderne
bronnenpublikatie die haar aantrekke!ijkheid dankt aan de verscheidenheid en oorspronke!ijkheid van het gepresenteerde materiaal of gaat het
om een monografie waarin een bepaalde thematiek is bestudeerd en waarvan de kracht en de schoonheid vooral gezocht moeten worden in een intelligente beheersing van bronnen en literatuur vanuit een duide!ijke
vraagstelling die een scherp zicht op de materie ze!f biedt? Ais sociaaleconomisch historicus zou men geneigd kunnen zijn de onderhavige publikatie, waaraan dertien auteurs samenwerkten , als een soort bronnenpublikatie te beschouwen . Bij een zekere breedvoerigheid, die bij het werken in groepsverband onvermijde!ijk lijkt te zijn, wordt name!ijk een schat
aan wetenswaardigheden geboden maar het gehee! op zich is moeilijk te
bevatten . Er is een zeker gebrek aan spanning binnen het grote gehee!,
wat evenwe! niet impliceert dat de meeste bijdragen op zich niet boeiend
geschreven zouden zijn. Het is moge!ijk dat de door een economisch-
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historicus gewenste relatie met de maatschappelijke realiteit in zijn volle
breedte niet te leveren valt, omdat Nederland niet uit zichzelf tot de devaluatie van september 1936 gekomen is, maar door het buitenland daartoe
gedwongen is . De traditionele krachten zouden hier toen nog volledig
overheerst hebben. Wat hier ook van zij, bij de gekozen opzet blijven de
maatschappelijke en economische dynamiek meer op de achtergrond.
De voorgaande desiderata laten niettegenstaande onverlet dat The Netherlands and the gold standard een 'Fundgrube ' is voor al degenen die in d e geschiedenis van Nederland in de jaren dertig zijn geinteresseerd. Deze decade is m eer dan zomaar tien jaar geschiedenis, en is dat in de zin van
Fruin. In meer dan een opzicht vormt het een waterscheiding tussen vroeger en de afgelopen 40 a 50 jaar. Zo is bijvoorbeeld de discussie onder economen toentertijd of devaluatie moreel weI of niet aanvaardbaar zou zijn
en waaraan in het boek uitvoerig aandacht geschonken wordt veelzeggend. Met de jaren dertig begon immers een tijdvak waarin oude normen
en waarden steeds meer discutabel werden en de exploratie naar nieuwe
mogelijkheden en levensvormen zeer algemeen verbreid zou raken. Hoe
leidende Nederlanders toen over een reeks van economische kwesties van
sociaal en politiek belang oordeelden vindt men hier bijeen. Daarin lijkt
m e het belang van dit boek vooral gelegen.
Hubert P.H. Nusteling
Wederopbouw. J .M.M.]. Clerx, Nederland en de liberalisatie van het handelsen betalingsverkeer (1945-1958) (Groningen: Wolters Noordhoff 1986) 278 p.
P. van der Eng, De Marshall-hulp; Een perspectief voor Nederland 1947-1953
(Houten: De Haan 1987) 256 p.
De bescheiden ha usse die er de laatste jaren geconstateerd kan worden in
economisch-historische studies over de periode (vlak) na de Tweede Wereldoorlog lijkt , na de min of meer globale studies van Fortuyn, Messing,
Van der Linden en De Liagre Bohl e.a., over te gaan in een reeks monografien over zeer specifieke naoorlogse onderwerpen. De twee hier besproken studies hebben bovendien gemeen dat de internationale context van
herstel en wederopbouw centraal staat. Daarmee houden de overeen komsten echter weI op.
De dissertatie van Clerx is een gedegen overzicht van de liberalisatie van
vooral het Europese betalingsverkeer waarin met name de technische kant
van dit proces sterk belicht wordt. In chronologische volgorde worden, te
beginnen met eind 1947 (wat er in 1945-1947 gebeurde, blijft onbesproken), de internationale onderhandelingen gevolgd en worden de geleidelijke vorderingen beschreven. Daarbij wordt steeds ingegaan op de Nederlandse positie hierin, waarbij ook de ontwikkeling van de betalingsbalans
BOEKBESPREKING
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ruime aandacht krijgt. Kern van het verhaal is de opkomst en ondergang
van de E.B. U. (Europese Betalingsunie), opgericht in 1949 om de liberalisatie van het betalingsverkeer mogelijk te maken, o.m. via clearing en een
bescheiden kredietverlening, en opgeheven in 1958 toen externe convertibiliteit van de Europese valuta bereikt was .
Het geheel is echter een nogal taai en haast uitsluitend beschrijvend verhaal geworden . Slechts zelden komt de schrijver achter de droge feiten
vandaan; de lezer zoekt vaak tevergeefs naar eigen opvattingen en nieuwe
gezichtspunten. De visie op internationale onderhandelingen is, misschien omdat theoretische verdieping ontbreekt , ook weinig uitgewerkt :
landen hebben eenduidige belangen, die soms conflicteren en soms niet,
en na veel overleg komt er, als het meezit, een verdrag uit de bus rollen.
Zo is er bijvoorbeeld vrijwel geen aandacht voor competentiegeschillen
tussen ministers en ambtenaren en voor interne discussies over de definitie van het nationaal belang. Het is in dit verband bijzonder jammer dat
niet meer gebruik is gemaakt van de notulen van de ministerraad (en andere primaire bronnen) . Waar dit wel gebeurd is, met name als de discussie tussen Lieftinck en Van den Brink over de bestedingsbeperking van
1951 ter sprake komt, fleurt het verhaal mete en op.
Het leuke aan het boek van Van der Eng is dat het juist wel het een en
ander laat zien van de geschiedenis achter de officieJe geschiedenis. Het
boek is een samenvatting van twee scripties die hij tijdens zijn studie geschiedenis te Groningen schreef. Het is gebaseerd op onderzoek in overheidsarchieven en behandelt een groot aantal aspecten van de Marshallhulp . Het resultaat sluit goed aan bij de internationale literatuur over dit
onderwerp .
Van der Eng beschrijft op boeiende wijze hoe door politici, ambtenaren
en publiek werd gereageerd op de Amerikaanse voorstellen en hoe er vervolgens een organisatie op poten werd gezet die dit in goede banen gaat
leiden, waarin H.M. Hirschfeld naar voren komt als de dominerende figuur. Het mooiste hoofdstuk gaat misschien weI over de propagandamachine rond de hulp. Iedereen moest ervan overtuigd worden dat zonder deze hulp het land spoedig in chaos en communisme was ondergegaan; geen mid del werd geschuwd om deze boodschap over te brengen.
Desondanks bleef het publiek wantrouwend ten opzichte van de Amerikaanse intenties. Een belangrijke conclusie van de auteur is dat deze propaganda ook sterk overtrokken is geweest. Hij probeert aan te tonen dat
de investeringen die mogelijk werden gemaakt door de hulp van betrekkelijk ondergeschikt belang waren en dat de wederopbouw alleen enigszins
vertraagd zou zijn als de hulp was uitgebleven; de bestedingsbeperking
van 1951 had dan bijvoorbeeld al in 1948 moeten plaats vinden . Het is
bijzonder jammer dat de schrijver niet meer ruimte heeft gekregen (of ge-
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,
nomen) om deze en andere conclusies weterischappelijk te veraittwoorden.
De populaire uitgave laat dat klaarblijkelijk niet toe, waardoor de 'serieuze lezer' toch met vragen blijft zitten.
Kortom, twee geheel verschillende studies over verwante onderwerpen die
laten zien dat de geschiedschrijving over de naoorlogse peri ode aan diepgang begint te wmnen.
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Verschenen literatuur

B . L. Anderson & A.J . Latham (red.), The market in history (Londen:
Croom Helm 1986) 230 p.
Dit is een bundeling van 7 essays, gepresenteerd op een symposium in
1984 op Windsor Castle, waarin de ontwikkeling, het belang en de invloed van de markt op de diverse plaatsen door de eeuwen heen wordt beschreven. De bijdragen gaan over de markt in het antieke Griekenland,
de middeleeuwse en vroegmoderne markt en het marktproces tijdens de
Industriele Revolutie in Engeland en de functie van markten bij de ontwikkeling van Afrika en Azie. Sommige auteurs gaan tevens in op de ethische en politieke dilemma's die werden opgeworpen door de werking van
de markt, zoals het criterium van rechtvaardigheid bij de verdeling van
eigendom . Zij zijn daarmee verrassend actueel, gezien de moderne theorieen over politieke economie (bijvoorbeeld die van John Rawls).

J.

Armstrong & S. Jones, Business documents: their origins, sources and uses in

historical research (Londen: Mansell 1987) 224 p.

Dit boek geeft een inleiding in het gebruik van bedrijfsdocumenten en hun
betekenis voor historisch onderzoek. Het is bedoeld voor zowel archivarissen als historici. Beschreven worden 15 typen documenten, waaronder
prospectussen, financiele stukken, correspondentie etc. en er worden suggesties gedaan waar deze te vinden zijn. De aanpak vertoont grate overeenkomst met de in Nederland verschijnende 'broncommentaren' uitgegeven door de Commissie broncommentaren van de Vereniging van Archivarissen in Nederland.

D .C. Coleman, History and the economic past; An account of the rise and decline
of economic history in Britain (Oxford: Clarendon Press 1987) 150 p .
D.C . Coleman heeft in dit boek, voorzien van een wat Gibbon-achtig aandoende ondertitel, de ontwikkeling geschetst vanaf het ontstaan van de
economische geschiedenis als zelfstandige discipline naast 'orthodoxe' geschiedenis en 'orthodoxe' politieke economie. Hij beschrijft de splitsing
van het vakgebied tussen wat hij noemt 'reformisten' als Tawney, die economische en sociale geschiedenis vanuit een zeker engagement bedreven,
en 'neutralisten' als Clapman, die er geen bijzondere ethische optiek op
na hielden aangaande de loop en de gevolgen van de economische veranderingen. Na een snelle opbloei van het yak sedert de Tweede Wereldoor34
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log stagneerde het in de jaren zestig en zeventig. Coleman levert kritiek
op de economisch-historici in Groot-Brittannie, die volgens hem de kwantitatieve boot destijds gemist hebben.

P. Denley & D. Hopkin (red.), History and computing (Manchester: University Press 1987) 341 p.
Deze bundel bevat de bijdragen voor een congres van in de computer
geinteresseerde historici, gehouden te Londen in 1986; bij die gelegenheid
is overigens de 'Association for History and Computing' opgericht. De
drie thema's van het congres - 'toepassingen', 'methodologie' en 'onderwijs' - zijn tevens de drie delen van dit boek. In totaal zijn 56 korte tot
zeer korte bijdragen hierin opgenomen. Doel van het congres en de bundel is op de eerste plaats kennis te nemen van de zeer grote scala van toepassingsmogelijkheden van de computer in historisch onderzoek. Naast
een groot aantal , inmiddels welbekend veronderstelde toepassingen in
historisch-demografisch onderzoek, treffen we hier ook een aantal toepassingen in meer specifiek economisch-historisch onderzoek aan zoals prijsonderzoek (Hans Jorgen Marker) en bedrijfshistorisch onderzoek (Charles Harvey en Peter Taylor).

Deutsche Wirtschajtsarchive: Nachweiss historischer Quellen in Unternehmen, Kammern und Verbiinden der Bundesrepublik Deutschland; - 2. , vollig neu bearb. Auj1..
(Stuttgart: Franz Steiner Verlag 1987) 471 p .
De bijgewerkte uitgave van de Deutsche Wirtschaftsarchive bevat gegeyens over 370 archieven met in totaal1170 bestanden. In vergelijking met
de eerste uitgave in 1978 een kleine toename van het aantal archieven,
maar een ruime van het aantal bestanden (40%). Een tweede uitgave van
het deel II, 'Kreditwirtschaft', staat eveneens op het punt te verschijnen.
De Gesellschaft fUr Unternehmensgeschichte e .V . te Keulen levert daarmee niet aIleen Duitse bedrijfshistorici een goed apparaat; ook Nederlandse onderzoekers kunnen er hun voordeel mee doen .

P . van der Eng, De Marshall-hulP; Een perspectief voor Nederland, 1947-1953
(Houten: De Haan 1987) 256 p.
Pierre van der Eng heeft met dit boek het eerste afgeronde onderzoek naar
de rol van de Marshall-hulp in Nederland doen verschijnen. Hij behandelt op thematische wijze de vele facetten en de diverse interpretaties van
de hulp, waarbij hij antwoord probeert te geven op vragen als waarom
Nederland de hulp aangeboden kreeg en daar op in is gegaan, welke verLITERATUUR
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wachtingen er bestonden en hoe er gestalte aan de hulp werd gegeven. De
schrijver betoogt dat het traditionele beeld over de Marshall-hulp ten aanzien van de relatie tussen de hulp en de Nederlandse buitenlandse politiek
en het snelle economische herstel in Nederland enige bijstelling behoeft.
Zie tevens de bespreking van dit boek elders in deze aflevering van het
NEHA-Bulletin.

Explorations in Economic History 24 (1987) .
Het derde nummer van jaargang 24 is geheel gewijd aan de discussie omtrent de IndustrieIe Revolutie in Engeland, dit naar aanleiding van het

onlangs verschenen boek van N .F.R. Crafts (zie de bespreking elders in
dit nummer van het NEHA-Bulletin). Opgenomen zijn een bijdrage van
Crafts zelf, een bijdrage van zijn opponent Jeffrey G . Williamson, alsmede een beschouwing over beide bijdragen door Joel Mokyr.

A.J . Field (red .), Thefuture of economic history (Boston: Kluwer 1987) 356 p.
In de serie 'Recent Economic Thought' is er nu een bundel verschenen
over economische geschiedenis, The future of economic history . In tegenstelling tot wat de titel misschien zou do en vermoeden geeft dit boek vooral
een uiterst nuttige stand van zaken op het economisch-historische vakgebied in Europa en de Verenigde Staten. B. Eichengreen schrijft over
macro-economie en geschiedenis, D. Feeny over de bijdrage van economische geschiedenis aan de ontwikkelingseconomie, M. Thomas over het gebruik van evenwichtsmiddelen in de economische geschiedenis, M. Haines over historische demografie, W . Lazonick over marxistische economie
en geschiedenis, A . Wright over arbeidsgeschiedenis en arbeidseconomie.

P.J.M . van Gorp, Tilburg, eens de wolstad van Nederland; Bloei en ondergang
van de Tilburgse wollenstolfenindustrie (Eindhoven 1987) 335 p.
Textieldeskundige Van Gorp heeft met deze industrieel-archeologische
studie een systematische beschrijving gegeven van de elkaar opeenvolgende produktiemethoden in de Tilburgse wollenstoffennijverheid . Het begint met de huisnijverheid van wollen stoffen, die zich tot het begin van
deze eeuw wist te handhaven, naast de in de negentiende eeuw opgekomen gemechaniseerde fabrieksnijverheid . De expansie van de Tilburgse
textielindustrie van 1890 tot 1930 krijgt ruime aandacht, alsmede de neergang sedert de eindjaren vijftig. Van de laatste ontwikkeling is tevens een
uitgebreid chronologisch overzicht opgenomen .

36
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G . B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland: Van nijverheid tot industrie 18501920 (Zutphen: Walburg Pers 1987) 592 p.
In dit proefschrift belicht Ben j anssen de grote veranderingsprocessen in
de baksteenindustrie, die gekenmerkt werden door mechanisatie en het
totstandkomen van een vaste infrastructuur. In 1920 was ruim 75 % van
de totale produktie, die eerst landelijk gespreid was, geconcentreerd langs
de grote rivieren . Familiebedrijfjes gingen op in grote N.V .'s. Naast de
technische aspecten van de baksteenfabricage besteedt de auteur ook aandacht aan de sociale ontwikkeling in de bedrijfstak en het late emancipatieproces van de steenovenarbeiders .

G. jones, The history of the British Bank of the Middle East (Cambridge: Cambridge University Press 1986/87) 2 dIn.: (I) Banking & empire in Iran,
418 p.; (II) Banking & oil, 359 p.
In de 'Hongkong Bank Group History Series' zijn thans twee delen verschenen over de British Bank of the Middle East, inmiddels een onderdeel
van de genoemde Hongkong Bank Group. Deze bankgeschiedenis vormt
een van de eerste wetenschappelijke studies over een overzeese Britse
bank. Het eerste deel beschrijft de geschiedenis van de bank vanaf het ontstaan in 1889 en de ontwikkeling tot nationale bank van Iran. Omdat de
opkomst van het moderne bankwezen aldaar uitgebreid de revue passeert,
kan het boek tegelijkertijd worden gezien als een economische geschiedenis van Iran . Deel II gaat in op de geschiedenis van de British Bank na
1940, als deze het terrein verbreedt tot het gehele Perzische Golf-gebied
en zelfs de facto de centrale bank van de kleine oliestaatjes Kuweit, Dubai
en Oman wordt.

H .j . de jong, Schoonebeek: 0lierij1 in Zuidoost-Drenthe (Zuidwolde: Stichting
Het Drentse Boek 1986) 230 p.
Op initiatiefvan de directeur van de Nederlandse Aardolie-Maatschappij
is door De jong, toen student bij de vakgroep economische en sociale geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Groningen, dit onderzoek naar de
relatie tussen industrie en samenleving uitgevoerd. Doel was het verkrijgen van inzicht in de wijze Wclarop de aardoliewinning in ZuidoostDrenthe deze regio beinvloed heeft.

C.P . Kindleberger , Marshall plan days (Boston: Allen & Unwin 1987) 273
p.

Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van het Marshall-plan (5 juLITERATUUR
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ni 1947) zijn er 14 door de Amerikaanse econoom Kindleberger geschreven essays bij elkaar gevoegd met de onderwerpen Marshall-plan, het herstel van Europa en de Europese economische integratie . De artikelen die
vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn geschreven, to en Kindleberger voor
het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken werkte, hebben een
sterke autobiografische inslag. In de meer recente artikelen analyseert de
auteur diverse meningen over de Marshall-hulp en evalueert hij de effecten van de hulp.

W . L. Korthals Altes, Changing Economy in Indonesia. VII. Balance of payments
1822-1939 (Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen 1987) 170 p.
'Balance of payments' geeft een overzicht van de internationale economische betrekkingen van Nederlands-Indie tussen 1822 en 1939. Het cijfermateriaal waarop deze reconstructie van de betalingsbalans is gebaseerd,
is grotendeels afkomstig uit de officiele statistieken. Het boek maakt deel
uit van de door wijlen P. Creutzberg gelnitieerde reeks bronnenpublikaties getiteld 'Changing Economy in Indonesia'. De reeks beoogt de ontsluiting van primaire kwantitatieve data van belang voor de economische
geschiedschrijving betreffende het voormalige Nederlands-Indie . Een nog
te verschijnen deel in deze reeks heeft de handelsbalans als onderwerp.
Levering via het Koninklijk Instituut voor de Tropen of via de boekhandel.

C.H. Lee , The British economy since 1700; A macro-economic perspective (Cambridge: Cambridge University Press 1986) 297 p.
In de afgelopen jaren is een indrukwekkende reeks studies over de problemen van de Britse economie uitgekomen. Deze problemen werden veelal
door de auteurs vanuit korte termijnperspectief behandeld. C.H. Lee
geeft in dit werk een samenhangende en consistente verklaring van de economische ontwikkeling van Engeland sedert 1700 en de rol van de belangrijkste macro-economische varia belen daarin. De analyse concenteert zich
op de verklaring van de relatief geringe groei van het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking als belangrijkste kenmerk van die ontwikkeling.

W.N. Parker (red .), Economic history and the modern economist (Oxford : Basil
Blackwell 1986) 105 p .
Over de relatie economische geschiedenis/economie is een klein boekje
verschenen, getiteld Economic history and the modern economist. Negen voor38
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aanstaande economen en economisch-historici, waaronder Solow, Temin,
Kindleberger en Rostow, uiten hun bezorgdheid over de huidige stand
van de economische wetenschap en benadrukken vanuit diverse invalshoeken het belang van de economische geschiedenis voor de economie.

L. Richmond & B. Stockford (red .), Company archives; The survry of the records of 1000 of the first registered companies in England and Wales (Aldershot :

Gower 1986) 593 p .
Dit overzicht is het resultaat van een onderzoek geentameerd door het Business Archives Council om de archieven te traceren van de 1000 oudste
in 1980 geregistreerde ondernemingen. Van deze 1000 ondernemingen
werden 674 archieven opgespoord. De archiefgegevens zijn aangevuld
met een kroniekachtige geschiedenis van de onderneming.

R.J . Schotseman, De parlementaire behandeling van het monetaire beleid in Nederland sinds 1863 (,s-Gravenhage: StaatsuitgeverijiAmsterdam: NIBE 1987)
388 p .
Schotseman promoveerde op dit onderzoek, waarin de vraag centraal
staat, hoe de verhouding van de Staten-Generaal ten opzichte van De Nederlandsche Bank werd gekenmerkt, zoals die met name aan de hand van
de parlementaire behandeling van het monetaire beleid kan worden opgemaakt. Het eerste deel van het proefschrift behandelt de muntkwestie
(1871-1903) en de bankwetten van 1863 tot en met 1948. Het tweede deel
is gewijd aan een monetaire analyse van De Nederlandsche Bank, de instrumenten van de monetaire politiek en het wisselbeleid tussen 1950 en
1985. Tenslotte voigt nog de parlementaire behandeling van het monetaire beleid na 1950.

J.L. van Zanden, De industrialisatie in Amsterdam 1825-1914 (Bergen : Octavo 1987) 176 p .
Uitgangspunt van dit boek is het probleem van de relatieflate industrialisatie van Amsterdam . Aan de hand van de ontwikkeling van een aantal
bedrijfstakken worden de door historici gegeven verklaringen getoetst.
Van Zanden onderscheidt daarbij drie industrialisatiegolven met een centrale plaats voor de overgang van het achttiende- en vroeg negentiendeeeuwse 'handelskapitalisme' naar het 'monopoliekapitalisme' rond de
eeuwwisseling. Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Octavo of bij de
boekhandel.
LITERATUUR
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S . Zarach (red.), Debrett's bibliography of business history (Londen: MacMillan Press/Debrett's Business History Research 1987) 278 p . .
F . Goodall (red.), A bibliography of British business histories (Aldershot: Gower 19B7) 638 p.
Bijna ge!ijktijdig verschenen in Engeland twee bibliografieen voor de bedrijfsgeschiedenis. 'Debrett's' is een initiatief van Debrett's Business
History Research Ltd . en is samengeste!d door de directrice van dit instituut, Stephanie Zarach. De 'Goodall' is samengesteld door medewerkers
van de Business History Unit van de London School of Economics. Afgezien van de onhandige keuze om ~e tite!s alfabetisch op auteur te ran&schikken en te voorzien van een register op bedrijfsnaam en een register
op Standard Industrial Classification~code, krijgt de 'Goodall' duide!ijk
de voorkeur. Opgenomen worden niet aIleen zelfstandige publikaties dat doet ook 'Debrett's' - ~aar daarnaast tijdschriftartikelen. Bovendien
wordt de vindplaats van het beschreven werk vermeld, iets dat voor vee!
niet-officieel verschenen publikaties onontbeerlijk is.
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Aan het verslag van het bestuur zijn toegevoegd het verslag van de direeteur, de begroting voor 1988 .en de jaarrekening over 1986.
,

/

Algemeen
In het verslag over 1985 is betrekkelijk uitgebreid ingegaan op vraagstukken die· betrekking hebben op de toekomst van het NEHA; , in verband
hiermee werden gesprekken gevoerd met o.a. het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappeh, de Universiteit van ·A msterdam en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetensehappen (KNAW). In het begin
van het verslagjaar heeft het bestuur de Minister van 0 & W schriftelijk
in kennis gesteld van zijn wens om in <de toekomst een samenwerkingsverband aan te gaan met de KNAW; tussen NEHA- en KNAW-bestuur
bestaat hie rover in beginsel reeds. overeenstemming. Over het tijdstip
waarop een dergelijk samenwerkingsverband gerealiseerd zou kunnen
worden, vah op dit moment nog weinig concreets rriee te delen. De Tweede Kamer heeft zich nog niet kunnen uitspreken over de Nota ParaUniversitaire Instellingen, een nota waarin voorstellen worden gedaan inzake onderbrenging van allerhande instellingen die (mede) door het Ministerieworden gesubsidieerd, bij universiteiten, ZWO en KNAW . Naar
het zich laat aanzien zal deze nota in de tweede helft. van 1987 in de Kamer behandeld worden, waarna uitvoering aan een en ander gegeven kan
worden .
Het bestuur van het NEHA heeft met vertegenwoordigers van de Universiteit van Amsterdam besprekingen gevoerd over· ontvlechting ·van de
banden die er tussen beide instellingen sedert jaar en dag hestaan. De consequenties hiervan voor het NEHA zullen pas in.1987 zichtbaar worden,
aangezien in dat jaar de U niversiteit haar subsidie aan het NEHA zal veFlagen en in 1988 alleen nog de subsidie vanwege het departement zal
doorsluizen naar het NEHA.

Collecties en ontsluiting
Tussen het Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA) en het
JAARVERSLAG

41

NEHA hebben besprekingen plaatsgevonden over werkverdeling. Deze
besprekingen hebben tot een gunstig resultaat geleid, waarbij werd overeengekomen dat het NEHA de coordinatie, registratie, advisering en informatie inzake bedrijfsarchieven voor zijn rekening zal nemen en het
CRPA deze functies zaI vervullen met betrekking tot aIle overige particuliere archieven . AIle informatie die op het NEHA verzameld wordt zal teyens beschikbaar komen op het CRPA in Den Haag, zodat er twee plaatsen in Nederland zullen zijn tot welke men zich kan richten voor inform atie over bedrijfsarchieven. Het NEHA-bestuur heeft Drs. J. van Gerwen,
die in het verslagjaar gereed is gekomen met het 'Bronnenoverzicht voor
de bestudering van het Nederlandse bankwezen in de negentiende en
twintigste eeuw', verzocht deze taak op zich te nemen .
Op verzoek van het bestuur heeft Drs. J.J. Seegers een nota 'Collectievormingsprofiel' voor het NEHA opgesteld . In deze nota worden de zwaartepunten van de collectie aangegeven en worden beleidsvoorstellen gedaan
voor acquisitie op middellange en langere termijn. Het bestuur heeft deze
voorstellen overgenomen . Het bestuur prijst zich zeer ge!ukkig Dr. J. Lucassen - aIs universitair hoofddocent werkzaam aan de Rijks Universiteit
te Utrecht - bereid gevonden te hebben om de uiterst belangrijke numismatische collectie van het NEHA te ordenen, te beschrijven en te ontsluiten. Naar het zich laat aanzien zullen deze werkzaamheden in de
eerste he!ft van 1987 kunnen worden afgerond, waarna besluitvorming
kan plaatsvinden inzake het te voeren beleid met betrekking tot deze collectie.
Het bestuur prijst zich ook gelukkig met het aanbod van Dr. J. Lucassen
en zijn coil ega Drs . R.E .M .A . de Peuter - die eveneens in Utrecht werkt
- om een inventaris te maken van aile nog niet ontsloten collecties op de
Economisch-Historische Bibliotheek. Het bestuur heeft dit aanbod in
dankbaarheid aanvaard en hoopt dat beide onderzoekers in het begin van
1987 een begin met hun werkzaamheden kunnen maken.
Door Dr. E.J. Fischer en Dr. J. Lucassen is contact gelegd met mr. J.
Swart, Rotterdam, die aI vele jaren onderzoek verricht naar de geschiedenis van de loop en ligging van wegen in Nederland en bovendien een
prachtige collectie gedrukten en kaarten bezit over onder andere dit onderwerp. Besprekingen zijn gaande over overdracht van een dee! van de
collectie aan het NEHA, op voorwaarde dat het NEHA bereid is een onderzoeker aan te trekken die het onderzoek dat Mr. Swart verricht, voortzet en een en ander zal resulteren in een monografie getite!d 'Wegen in
Nederland 1450-1850'. Teneinde aan deze voorwaarden te kunnen voldoen heeft het NEHA-bestuur een bedrag ten laste gebracht van het resultaat 1986 .
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Financien

Uit de in dit verslag opgenomen balans en verlies- en winstrekening blijkt
dat het verslagjaar met een gering positief saldo kon worden afgesloten.
Dank zij inzet van velen - waaronder Prof. Dr. Joh. de Vries, Dr. ].
Kymmell, mr. A .E.M . Ribberink, Drs. J.C. van Kessel en Prof. Dr.
B.H. Slicher van Bath - was het NEHA in staat niet onbelangrijke fondsen te verwerven voor het ontsluiten van collecties en het voorbereiden
van publikaties. Een deel van deze publikaties zal in het komend jaar verschijnen.
Belangrijke subsidienten van het NEHA waren de Stichting Fonds voor
de Geld- en Effectenhandel, het Nederlands Instituut voor het Bank- en
Effectenbedrijf, de Staalstichting, De Nederlandse Bank, het N.O.T .
Fonds, het Unger van Brerofonds en het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het bestuur is deze instellingen
voor hun bijdragen ten behoeve van de werkzaamheden van het NEHA
op economisch-historisch gebied, zeer erkentelijk.

Bijlage: Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestond in 1986 uit de volgende personen:
J.D. van der Harten (voorzitter)
Drs. B. Woelderink (vice voorzitter)
Drs. ] .B.J. Bollerman (penningmeester)
Dr. E.J . Fischer (bestuurlid en directeur a.i .)
Dr. J . Bartels
Prof. dr. H. Baudet
Drs. ].W . Drukker
Prof. dr. P.M.M. Klep
Dr. H .C . van Straaten
Reglementair treden in 1987 af: ].D. van der Harten , Drs . J .B.]' Bollerman, Prof.dr. H. Baudet en Dr. H.C . van Straaten. De heren Van der
Harten , Bollerman en Van Straaten stellen zich beschikbaar voor herverkiezing. In verband met drukke werkzaamheden heeft Drs. B. Woelderink te kennen gegeven zijn zetel ter beschikking te willen stellen .
Het bestuur stelde voor de heren Van der Harten, Bollerman en Van
Straaten te herbenoemen en daarnaast Dr. ]. Lucassen (universitair
hoofddocent te Utrecht), ir. ].W.M . van Rooij (voorzitter van de directie
PNEM), drs . H . Bordewijk (gemeentearchivaris te ' s-Gravenhage) en
JAARVERSLAG
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Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt (hoogleraar te Tilburg) als nieuwe bestuursleden van het NEHA te benoemen. Deze benoemingen zijn
goedgekeurd door de ledenvergadering van de V ereniging.

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER 1986

A. Economisch-Historische Bibliotheek
Personeel
Per 1 januari 1986 vertrok de heer A. Welmers na beeindiging van zijn
studie naar een andere werkkring. De door de Letterenfaculteit voor 1986
toegezegde formatie van 2 assistentplaatsen voor de periode van een half
jaar kon als gevolg daarvan veranderd worden in een plaats gedurende
een heel jaar. Na het behalen van het bibliotheekdiploma GO-A3 heeft
mevrouw E.J . Hitipeuw haar secretarieIe taak verruild voor werkzaamheden in de bibliotheek. Drs . J.J . Seegers trad gedurende het verslagjaar op
als waarnemend bibliothecaris (20 uur per week) .

Acquisitie
Met de presentatie van het NEHA-Bulletin is de wijze van verantwoording van de acquisitie ingrijpend gewijzigd. Het jaarlijks overzicht van
aanwinsten is vervangen door een selectie daaruit. Deze selectie zal ieder
jaar gepubliceerd worden in aflevering 1 van het NEHA-Bulletin. Het is
verheugend te kunnen melden dat een geleidelijke verhoging van het acquisitiebudget in de komende jaren gerealiseerd kan worden. Deze verhoging moet het mogelijk maken het oude be zit meer aandacht te geven dan
tot op heden budgetair mogelijk was . Ook het afgelopen jaar werd naast
aankoop een groot aantal titels verkregen uit schenkingen aan de bibliotheek. In het bijzonder kunnen genoemd worden de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam, de AMRO-Bank en de Stadsbibliotheek Haarlem . Gaarne danken wij deze instellingen alsook nietgenoemde schenkers voor het ontvangen materiaal.
Aparte vermelding verdient het grote aantal gedenkboeken dat wij het afgelopen jaar mochten ontvangen van bedrijven . Zoals in het verslag over
1985 gemeld werd, is de bibliotheek doende een catalogus betreffende het
bezit aan gedenkboeken samen te stellen . Bij constatering van lacunes
werd getracht het ontbrekende werk alsnog via het jubilerende bedrijf te
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verwerven; in veel gevallen met succes! De catalogus zal in de tweede helft
van 1987 verschijnen.

Catalogusapparaat
Naast werkzaamheden aan de catalogus van gedenkboeken kon tijd vrij
gemaakt worden om het catalogusapparaat verder te verbeteren . Dit werk
is thans vrijwel voltooid.

Materiele verzorging van de eolleetie
Zoals in het jaarverslag van 1985 al aangekondigd werd het gehele bindkrediet be steed aan het inbinden van tijdschriften. Evenals in voorgaande
jaren werd dit werk door Boekbinderij Van de W oestijne in Middelburg
uitgevoerd. De reorganisatie van het tijdschriftenbestand maakt het overwegen van een verhoging van het bindkrediet noodzakelijk .

Bezoekersaantallen

1e
2e
3e
4e

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Totaal

1986
398
423
342
433

1985
467
489
328
318

1984
518
449
280
383

1596

1602

1730

De daling van het bezoekersaantal gedurende de afgelopen jaren kwam in
1986 tot stilstand . Afgaande op het aantal aanmeldingen van studenten
voor het komende studiejaar lijkt de studie der geschiedwetenschappen de
belangrijkste daling achter de rug te hebben.

B.

Ajdeling handsehriJten en doeumentenlieonograjisehe ajdeling

Het is verheugend te kunnen vaststellen dat in 1986 de ontsluiting van belangrijke delen van de collectie handschriften alsmede de ontsluiting van
de collectie papiergeld in een stroomversnelling zijn gekomen. Hoewel de
voortvarende aanpak van dr. J. Lucassen en drs. R .E.M.A . de Peuter
JAAR VERSLAG
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eerst over een aantal jaren tot tastbare resultaten zalleiden, kan nu al op
basis van de eerste resultaten gesteld worden dat dit werk de betekenis van
NEHA en EHB aanzienlijk zal doen toenemen. Voor meer inhoudelijke
informatie zij verwezen naar het verslag van beide onderzoekers.
Gedurende het verslagjaar leverde de EHB een bijdrage aan de tentoonstelling 'In het spoor van De liefde', gehouden te Rotterdam naar
aanleiding van de opening van het nieuwe Museum voor Land- en Volkenkunde (september 1986 - januari 1987).

BEGROTING 1988
1988

1986

(begroot)

(werkelijk)

240 .000
10.000
27 .000
50 .000
10.000
6.000

411.325

343 .000

460.190

60.000
30.000
34.000
190.000
50.000
0

70.328
74.959
34.225
147.645
32 .039
70 .000

364.000

429.196

Opbrengsten
Subsidie Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Subsidie Universiteit van Amsterdam
Contributies en donaties
Bijdragen bedrijfsarchieven
Verkoop publikaties
Overigc opbrengsten

27.110
5.000
14.119
2.636

Kosten
Algemene kosten
Kosten publikaties
Huisvestingskosten
Kosten bibliotheek
Kosten bedrijfsarchieven
Overig

Tekort
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JAARREKENING 1986
I Balans per 31 december 1986

Bibliotheek
Voorraad eigen werken

1986

1985

p.m.
100

p.m.
100

Inventaris

1985

1986
Eigen vermogen:
RestTVes
NEHA-fonds
Algemene reserve

192.042
13.683

211.111
13.683

205.725

224.794
Debiteuren en overige vorderingen

127.754

71.003

Effecten

107.000

108.000

Liquide middelen

238.490

108.351

Voordelige saldi
Tot en met het vorig boekjaar
Dit boekjaar

Voorziening voor de
uitgave 'Wegen in Nederland'
Crediteuren

473.345

287.455

7.949
33.503

41.452
34.085
75.537

41.452

300.331

247.177

70.000
103.014

0
40.278

473.345

287.455

j
CIl

~

W

>
~
~
.....,

II

Baten en -lasten 1986

"

1986

-;;

1985

Werkelijk
Opbrengsten
Subsidie Ministerie van Onderwijs en WetenSchappen
0
Subsidie Universiteit van Ams1erdam
411.325
Contributies en donaties
27 .110
Bijdragen bedrijfsarchieven
5.000
Verkoop publilaties
14.119
Overige opbrengsten
2.636

Begroot

Werkelijk

142.000
69.000
27.000
0
8.500
2.400

138.000
102.012
32.205
27.000
9.626
1.402

460 . 190

248.900

310.245

70 .328
74.959
34.225
147.645
32.039
70.000

73.700
39.400
33.300
102.500
0
0

74.897
36 .530
32.858
107.991
27.000
0

248.900

279.276

Kosten
Algemene kosten
Kosten publikaties
Huisvestingskosten
Kosten bibliotheek
Kosten bedrijfsarchi€ven
Voorziening uitgave 'Wegen in Nederland '

429 . 196

"
Divers!, baten en lasten

--30.994
3.091

0
0

30.969
2.534

0

33.503

--Sa/do :.
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