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Afbeelding aan de voorkant 

Deze afbeelding van een Hollands schip in Japan maakt deel uit van de 
collectie Nagasaki-prenten van het NEHA , berustend op de Economisch
Historische Bibliotheek te Amsterdam. De prent dateert uit 1859 en is ge

signeerd Yoshitora gao In het medaillon waarschijnlijk het portret van een 

Hollander. De J apanse tekst vertelt over hoe goed de Hollanders zijn in 

de scheepvaartkunde. 'Hun manoevreren is voorwaar wonderbaarlijk 

sne! en mysterieus', aldus besluit de J apanse tekenaar zijn betoog. 
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De toekomst van het vak 

Nu de universitaire 'boom' van de jaren zestig en zeventig definitief is 

omgeslagen in een periode van slopende bezuinigingen en sluipende bu
reaucratisering, lijkt het moment gekomen om de balans te maken en te 
kijken of er nog wetenschap na Deetman mogelijk is. Wat is er bereikt in 
de afgelopen dertig jaar? Welke zijn nu de meest urgente problemen en 
hoe kunnen we het hoofd boven water houden? Dat de behoefte om deze 

en dergelijke vragen te stell en door velen gevoeld wordt, blijkt uit het ver

schijnen van een flink aantal historiografisch getinte boeken, uit het succes 
van het U trechtse congres 'Balans en Perspectief en uit andere initiatie
yen om de samenwerking in onze branche van de wetenschap meer in
houd te geven, waarover later meer. 

Het yak economische geschiedenis staat, meer dan de meeste andere 

historische specialismen, sterk onder druk. Ook elders, in het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten, blijkt dit het geval te zijn. 1 Een van 
de oorzaken lijkt te zijn dat het yak voor velen ' vlees noch vis' is; historici 
branden liever niet hun vingers aan te geavanceerd economisch-historisch 
onderzoek en economen kijken vaak wat neer op het in hun ogen nog 

steeds sterk beschrijvende en weinig analytische karakter van de meeste 

economisch-historische publikaties. Typisch voor Nederland is dat het 

yak veel minder dan bijvoorbeeld de sociale geschiedenis heeft geprofi
teerd van de universitaire boom van de jaren tot 1980, wat onder meer 
blijkt uit de stagnatie van de output van economisch-historische publika
ties .2 In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heeft het yak 
daarentegen een ongekende bloei doorgemaakt. In de V.S . wordt dit 
vooral geassocieerd met de 'cliometrische revolutie', terwijl de Engelsen 
vooral met het concept van de ' IndustrieIe Revolutie' school maakten. 
De oorzaken van de huidige crisis zijn natuurlijk in de eerste plaats van 
politieke en demografische aard. De bij tijden haast verlammende invloed 

van het bezuinigingsbeleid en de daarmee gepaard gaande golf van reor

ganisaties hebben het universitaire klimaat grondig veranderd. De naoor
logse geboortegoif passeert ook de universiteiten en zal op den duur tot 
dalende studentenaantallen leiden. Bovendien zit de 'tijdgeest' niet mee : 
in de economische faculteiten moet de economische geschiedenis het afleg
gen tegen meer lucratieve vakken als computerkunde of belastingrecht en 

in de geschiedenisopleidingen heeft de koorts van de cultuurgeschiedenis 
onverwacht hard toegeslagen . Het is echter te eenvoudig om de analyse 
te beperken tot het opsommen van dergelijke factoren; er lijkt meer aan 
de hand. 

Omdat traditioneel het grootste deel van de economisch-historici van huis 
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uit econoom was, is de vraag van belang waarom het yak op de faculteiten 

economie zo bedreigd wordt. Waarom is het yak, dat na 1945 in vrijwel 

alle economie-opleidingen een vaste plaats wist te veroveren, nu zo ge
marginaliseerd dat het haast stilzwijgend afgeschaft dreigt te worden? 

Bijzonder interessant in dit verband is de vergelijking die in het boek van 
A.J . Field wordt gemaakt tussen aan de ene kant de verhouding tussen 

economische geschiedenis en macro-economie en aan de andere kant die 

tussen economische geschiedenis en ontwikkelingseconomie .3 De bijdra

ge van het yak aan de theorievorming in de macro-economie is gering ge

weest; de relaties tussen be ide vakken zijn weinig hecht en historici 
gebruiken feitelijk aIleen het door economen ontwikkelde theoretisch ap
paraat. De relatie met de ontwikkelingseconomie is echter fundamenteel 

anders . Het hele begrip ontwikkelingseconomie is ontleend aan de histori

sche ontwikkeling van West-Europa en Noord-Amerika en de systemati

sche analyse hiervan door economen en economisch-historici als 
S. Kuznets, W.A. Lewis, K. Marx, Th.W. Schultz, Y. Hayami en 
V. Ruttan heeft in hoge mate de theorievorming bepaald. De contacten 
tussen economisch-historici en ontwikkelingseconomen zijn relatief hecht 

en zeer vruchtbaar geweest; nu ook de economische geschiedenis van de 

Derde We reId geschreven gaat worden, kunnen deze relaties nog nauwer 

worden. 
In feite kan op grond hiervan gecondudeerd worden dat er twee soorten 
economie bestaan: aan de ene kant de ontwikkelingseconomie die lange 

termijn-processen van structurele verandering en economische ontwikke

ling bestudeert - deze branche is mede op economisch-historisch onder

zoek aangewezen - en aan de andere kant de 'mainstream' macro
economie, die juist abstraheert van veranderingen in structuren en kwali
tatieve verschuivingen - deze worden weggeschreven naar de data van de 
economische wetenschap - en uitsluitend de interactie tussen bepaalde 
kwantitatieve variabelen bestudeert. De 'mainstream'-economie heeft 

geen boodschap aan de economische geschiedenis; impliciet gaat men er

van uit dat de 'moderne markteconomie' van de twintigste eeuw 'af is 

en niet meer ontwikkeld hoeft te worden. Nu is er a priori geen reden om 
aan te nemen dat structurele veranderingen in de Derde We reId omvan

grijker of belangrijker zijn voor de analyse van het economisch proces dan 

dergelijke veranderingen in de Eerste Wereld. Deze tweedeling is dan ook 

niet een op grond van rationele overwegingen gemaakte keuze geweest; 

ze kan waarschijnlijk alleen historisch verklaard worden . Deze 'taakver
deling' maakt wel duidelijk hoe mede door de verdergaande formalisering 
en econometrisering van de 'mainstream'-economie, waardoor de aan

dacht zich steeds meer op de korte termijn en op statistische economische 

relaties ging richten, de belangstelling voor de economische geschiedenis 
sterk afgenomen is. Vooral in de Verenigde Staten heeft men op deze ont-
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wikkelingen gereageerd door te proberen zelf een formele, kwantitatieve 
wetenschap te willen worden, de 'cliometrische revolutie' van de jaren 
zestig, maar dit is geen blijvend succes geweest. Geschiedenis als een be

trekkelijk statische, a-historische wetenschap lijkt geen veelbelovende 

weg. Field besluit zijn bijdrage dan ook met een pleidooi voor een her

waardering van de kwaliteiten van de 'institutionele' economische ge

schiedenis van v66r 1960. Hij pleit ervoor te proberen de balans tussen 
de theoretische tradities van de economische wetenschap en de bronnen
kritische en historiografische tradities van de geschiedenis te herstellen; in 
zijn ogen betekent dit dat vooral de inbreng vanuit de historische weten

schap versterkt moet worden. 4 

De analyse van D.C. Coleman is van een wat andere aard. Hij beschrijft 

uitvoerig de opkomst van de economische geschiedenis in het Verenigd 
Koninkrijk vanaf de Schotse verlichting en benadrukt steeds het oppositi
onele karakter van de nieuwe wetenschap. De eerste economisch-historici 

poneerden opvattingen die haaks stonden op de dominante politieke inter

pretatie van het verleden . Al direct na Adam Smith gingen de wegen van 

de formele economen en de economisch-historici uit elkaar; de historici 
werden de 'luis in de pels ' van de economen. Zij zijn vaak kritisch geweest 
over de 'vooruitgang' die door de vrije markteconomie gerealiseerd wordt 
en lieten zich daarbij inspireren door (quasi-)Marxistische theorieen en 

denkbeelden . Door de enorme groei van het yak na 1945, en de toename 

van 'neutralistische' stromingen binnen het vakgebied, is het echter 

'respectabel ' geworden en heeft het tevens de aantrekkingskracht voor 

economen en historici verloren. Ook Coleman meent dat de inspiratie 
voor een vernieuwing van het yak vooral ontleend moet worden aan een 

meer intensieve dialoog met de (politieke) historici aan de ene kant en de 
economen en andere sociale wetenschappen aan de andere kant. Daar
naast ziet Coleman de wat povere status van het yak als een belangrijk 
probleem; hij wijst erop dat, zolang de ecol).omische geschiedenis de naam 

blijft houden van een ' soft option' , pogingen het verloren gegane acade

misch terrein te heroveren op niets zullen uitlopen. 5 

Vergelijkt men de hier geschetste ontwikkelingen met wat er in Nederland 

na 1945 gebeurd is , dan lijkt het er op dat de veranderingen in het yak, 

zeker in vergelijking met de V .S., veel geleidelijker verlopen zijn. Op een 

misschien typisch Nederlandse manier kreeg de 'nieuwe' kwantitatieve 
geschiedenis vaste grond onder de voeten. B.H. Slicher van Bath, wiens 
Een samenleving onder spanning het eerste (naoorlogse) voorbeeld hiervan 

was, kon in Wageningen een eigen school buiten de gevestigde historische 

circuits stichten. De tegenhanger hiervan voor de peri ode na 1800 had na 

het baanbrekende werk vanJ .A. de Jonge nauwelijks meer te maken met 
een ' oude garde ' waartegen gerebelleerd kon worden - mag in dit ver

band van een Amsterdamse (V . U.) school gesproken worden? Opvallend 
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is overigens dat beide 'scholen' nauwelijks aansluiting vonden (of zoch

ten) bij de grote pionier van het kwantitatief economisch-historisch onder

zoek in ons land, N. W. Posthumus. Of dit verklaard moet worden uit het 

verwaarlozen van historiografische tradities, laat ik graag aan anderen 
over om te beoordelen. 
In de huidige problematiek in en rond het yak in Nederland kan een aan

tal hoofdlijnen onderkend worden dat voor een deel parallelloopt met wat 

in het buitenland speelt. Dit zijn: 

1) De relatie met de economische wetenschap, de belangrijkste moeder
discipline, is duidelijk verslechterd. Vanouds moest het yak het vooral 
hebben van leerstoelen en talent uit deze hoek, maar juist daar is de 
klad in gekomen. Het yak is gemarginaliseerd, mede door ontwikkelin

gen in de economische wetenschap, en het lijkt niet eenvoudig dit pro

ces te laten stoppen, laat staan te keren . 

2) De relatie met de historische wetenschap is sterk verbeterd in de loop 
der jaren. Het yak is, met de sociale geschiedenis, een vast onderdeel 
en een apart specialisme in aIle geschiedenis-opleidingen geworden. 

Dit succes dreigt echter onder de druk van de bezuinigingen in gevaar 

te komen; in Rotterdam gaat de economische geschiedenis bijvoor

beeld grotendeels uit de opleiding Maatschappijgeschiedenis ver

dwijnen. 
3) Internationaal stelt het yak niet erg veel voor. Er wordt te weinig in

gespeeld op discussies in de internationale vakliteratuur en het onder

zoek dat verricht wordt vindt geen of weinig weerklank in het 

buitenland .6 Gezien het feit dat nogal wat buitenlandse onderzoekers 

met Nederlandse onderwerpen naam en faam verworven hebben, 

wordt dit niet veroorzaakt door een gebrek aan interessante onderwer

pen of rijk bronnenmateriaai. Het relatieve isolement van het Neder
landse taalgebied speelt hierin zeker een roi. 

4) Het kernprobleem is waarschijnlijk dat het aantal specialisten zeer ge

ring is. Een Oink deel van het potentieel is in de loop der jaren uitgewe

ken naar bestuurlijke functies, aanpalende specialisaties en het 

bedrijfsleven . Economen die, ondanks de marginale positie van het yak 

in de meeste opleidingen, zich hierin verder zouden willen bekwamen, 
worden afgeschrikt door de ongunstige arbeidsmarkt. De betrekkelijk 

lage status van het yak maakt een dergelijke keuze niet aantrekkelijker. 

5) Inhoudelijk ontbreekt het aan een onderlinge afstemming van onder

zoeksvelden en aan voldoende veelzijdigheid . Discussies die enig leven 

in de brouwerij kunnen brengen, zijn schaars, wat mede veroorzaakt 

wordt door het geringe aantal specialisten. 

Het verbeteren van de relatie met de economen, in het bijzonder het beter 

verkopen van het yak economische geschiedenis, lijkt een fundamentele 

voorwaarde voor het voortbestaan van dit yak als apart wetenschappelijk 
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specialisme . Dit moet onder meer mogelijk zijn door het besteden van 
meer aandacht aan contemporaine economisch-historische onderwerpen 
en door recente theorievorming op dit gebied intensiever te gebruiken. De 

resultaten van dergelijk onderzoek zouden meer in typisch economische 

vakliteratuur gepubliceerd moeten worden. Het zal opnieuw duidelijk ge

maakt moeten worden dat de economische geschiedenis ook een eigen 

plaats binnen de economische wetenschap heeft en dat men economische 

problemen niet kan bestuderen zonder ze in hun ruimere, historische ka

ders te plaatsen. Dat historici hiertoe iets van hun eerbied voor de schijn

baar zo exacte en succesvolle economische wetenschap moeten verliezen, 

heb ik elders betoogd. 7 

De enige manier om het aantal specialisten uit te breiden is juist binnen 

de economie-opleidingen, waar het leeuwedeel vandaan lijkt te moeten 
komen, een grotere plaats te veroveren . Zo zou de mogelijkheid om als 
gespecialiseerd economisch-historicus af te studeren aan meerdere univer

siteiten geboden moeten worden. Op initiatiefvan H .H. Vleesenbeek zal 

er een onderling beraad van docenten verbonden aan faculteiten econo

mie georganiseerd worden, om na te gaan hoe de positie van het yak ver

beterd kan worden. 

Van fundamenteel belang voor de verdere internationalisering van het 

yak, en waarschijnlijk ook voor een verhoging van de status ervan, is het 

verkrijgen van een 'eigen' Engelstalig medium. Het NEHA, dat natuur

lijk de aangewezen organisatie is om een dergelijk initiatief te nemen, 

heeft plannen daartoe momenteel in beraad. 

Ook op het punt van de samenwerking met andere historische specia

lismen is er beweging te constateren. Na een aantal voorbereidende 

discussie-bijeenkomsten , georganiseerd door het lIse en het NEHA, 

heeft een kleine groep economisch- en sociaal-historici besloten om in 

1988 een landelijk congres te organiseren waarin de samenwerking tussen 

historici van allerlei pluimage centraal zal staan (zie de los bijgevoegde 

aankondiging) . 

Aan de hand van een door C.A. Davids,]. Lucassen enJ .L. van Zanden 

geschreven opstel over het 'eigene' in de Nederlandse geschiedenis als 
brandpunt van het historisch onderzoek in ons land, zal onder meer 
gesproken worden over de inhoudelijke samenwerking tussen politiek- en 

sociaal-economisch-historici. Kortom, tegenover de problemen waarmee 

we geconfronteerd worden staan, mede dank zij de reorganisatie van het 

NEHA, initiatieven en nieuwe mogelijkheden om het yak inhoudelijk en 

organisatorisch vorm te geven en uit te bouwen . 

J . L. van Zanden 
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Deze inleiding is geschreven naar aanleiding van: A.J . Field (red .), The future 
of economic history (Boston 1987); D.C. Coleman , History and the economic past; An 
account of the rise en decline of economic history in Britain (Oxford 1987). 

2 P. de Boer, 'Balans en perspectief: enkele inleidende opmerkingen', in: F. van 
Besou we. a . (red .), Balans en perspectief; Visies op de geschied-wetenschappen in Neder
land (Groningen 1987) 19. 

3 B. Eichengreen, 'Macroeconomics and history', in: Field, The future, 43-91; 
D . Feeny, 'The exploration of economic change: the contribution of economic 
history to development economics', ibidem, 91-121 . 

4 Een misschien vergelijkbaar pleidooi is gevoerd door L. Noordegraaf, ' Het 
platteland van Holland is de zestiende eeuw. Anachronismen, modelgebruik 
en traditionele bronnenkritiek' , Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 48 
(1985) 9-18. 

5 Coleman, History, 135. 
6 Vgl. R .Th. Griffiths, 'Economische ontwikkeling in industrieel Europa' in : 

Van Besouw e.a., Balans en perspectiif, 147-166. 
7 ].L. van Zanden, 'Een brutale economische geschiedenis ', NRC Handelsblad, 

27 juni 1987. 
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Kroniek 

Studievereniging Sociaal-economische geschiedenis 

Amsterdam, 25 september 1987 

De jaarvergadering van de Studievereniging voor Sociaal-economische 
geschiedenis werd gewijd aan een tweetal voordrachten. Dr. Th . 
Wijsenbeek-Olthuis sprak over het thema 'Het raadsel van Delft, of een 
gewone Hollandse stad' dat aansloot bij haar eerder in 1987 verdedigde 
dissertatie over de bezitsverhoudingen in Delft in de achttiende eeuw. Zij 
ging met name in op de consumptiepatronen in het achttiende eeuwse 
Delft. Zij constateerde tevens dat er in de economische ontwikkeling van 
de stad gedurende de achttiende eeuw een verschuiving optrad ten faveure 
van de lokale markt en ten koste van de industrie. De tweede voordracht 
was getiteld 'De industrieIe ontwikkeling van Indonesie in de jaren 
1914-1940' en werd gehouden door drs. W. Segers die op dit onderwerp 
hoopt te promoveren. Hij zette onder meer de moeilijkheden uiteen bij het 
toepassen van een hedendaags classificatieschema op industriele produk
tielijnen in het niet eens zo verafgelegen verleden . Hij constateerde dat de 
nijverheid een expansie onderging gedurende het Interbellum en dat deze 
niet eenzijdig gericht was op de Javaanse suikerindustrie . De bescherming 
geboden door de contingenteringsmaatregelen vanaf 1933 resulteerde in 
de vestiging van vele dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven 
in de kolonie. 
Op de huishoudelijke vergadering der Studievereniging werd verslag uit
gebracht van o.m. de verscheidene werkgroepen; van de werkgroep 'Ge
schiedenis en Informatica ' werd een zelfstandiger positie buiten de 
Studievereniging in het vooruitzicht gesteld . De samenstelling van het 

bestuur veranderde door het aftreden van de voorzitter, Prof.dr. J.A. Fa
ber. In zijn plaats werd Prof.dr. H . de Vries (Leiden) als voorzitter be
noemd. 

J . Thomas Lindblad 

India en Indonesie 

Cambridge, 27-30 september 1987 

Gedurende de laatste jaren is op het gebied van de overzeese Europese ex-
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pansie een samenwerkingsverband ontstaan tussen Vier universiteiten, 

twee in Westeuropa en twee in de Derde Wereld, te weten de universitei
ten van respectievelijk Leiden, Cambridge, Delhi en Yogyakarta. Elke 
deelnemende instelling is een keer als gastheer opgetreden voor een kleine 
conferentie over het koloniale verleden van India en Indonesie; als hek

kesluiter trad in september 1987 Cambridge op. De drie voorgaande bij

eenkomsten had den alle betrekking gehad op een chronologisch strikt 
afgebakend onderwerp: planning in de twintigste eeuw (Delhi), koloniale 
administratie in de negentiende eeuw (Leiden) en expansie gedurende de 
eeuwen daarvoor (Yogyakarta) . Te Cambridge was echter het globaler 
thema 'Imperialisme' gekozen dat diende uit te monden in een synthese 

van de vergelijkende studies. Bijzondere aandacht werd daarbij besteed 
aan deelthema's zoals de islamitisering van India en Indonesie, de koloni
ale staatsvorming en het streven naar industrialisatie in beide kolonien . 
Van Nederlandse zijde werden papers gepresenteerd door de hoogleraren 
J .C . Heesterman en H.L. Wesseling (Leiden) en H. Baudet (Delft). 
In de discussie kwam naar voren dat er nog altijd geen consensus bestaat 
over de vraag in hoeverre de Nederlandse versie van overzeese expansie 
ten tijde van het moderne imperialisme uniek was of typerend voor de 
tijdgeest. Voor wat betreft de industrialisatie in de Derde Wereld werd de 
achterstand van Nederlands-Indie/Indonesie, in vergelijking met India, 
geweten aan de late start van industriele bewerkingen in de Nederlandse 
kolonie. De conferentie te Cambridge maakte duidelijk dat een diepgaan
de vergelijking tussen twee zulke complexe koloniale samenlevingen een 
bijzonder inspirerende maar ook zeer moeilijke opgave is; weinigen onder 
de sprekers waren in staat geweest het comparatieve element sterk naar 
voren te laten komen . 

J. Thomas Lindblad 

Bedrijfsgeschiedenis 

'In het spanningsveld tussen opdracht en wetenschap) 

Tilburg, 27 november 1987 

Het valt van bedrijfshistorici niet te verwachten dat zij van de daken 
schreeuwen dat zij zich door hun opdrachtgevers laten bei:nvloeden, maar 

op het symposium van de vakgroep economische geschiedenis van de Ka
tholieke Universiteit Brabant (georganiseerd in samenwerking met de lan
delijke Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis) viel weI heel weinig van een 
spanningsveld tussen opdrachtgever en onderzoeker te bespeuren. Dr. 
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F. Messing, die een voordracht hield over de verwikkelingen rond de mijn 
Beatrix, had zijn lezing zelfs de titel 'geen spanningsveld, wel spannende 
verkenningen' meegegeven . Pogingen van voorzitter dr. J. F. E . Blasing 
om de spreker in de discussie uitspraken over het thema te ontlokken wer
den genegeerd. Uit de zeer boeiende voordracht van prof. dr. A Thijs, di

recteur van het Instituut voor Bedrijfsgeschiedenis te Antwerpen, bleek 

dat er in Belgie weinig spanningen voorkomen tussen historicus en op
drachtgever om de eenvoudige reden dat er daar nauwelijks iets aan be
drijfsgeschiedenis wordt gedaan. Docenten en studenten geschiedenis 
tonen geen belangstelling, maar exportkansen voor Nederlandse historici 
liggen er niet, omdat het Belgische bedrijfsleven evenmin geinteresseerd 
is. De verklaring voor deze droevige situatie zocht Thijs onder meer in de 
kleinere omvang van de Belgische onderneming, het feit dat een niet ge
ring aantal Vlaamse ondernemers sinds de oorlog met boter op het hoofd 
door het leven moet en een algehele matige belangstelling voor contempo
raine geschiedenis . 

Anders dan in Belgie wordt in Duitsland weI veel aan bedrijfsgeschiedenis 

gedaan en dat blijkt tot de nodige wrijvingen te leiden. Volgens mevrouw 
Beate Briininghaus, M.A., directrice van de Gesellschaft fur Unterneh
menschichte e.V. , verdwijnt een op de drie manuscripten onuitgegeven 
in de bureaula. Zelf was mevr. Briininghaus betrokken bij het onderzoek 
naar Daimler-Benz A.G. in de periode 1933-1945. Daimler-Benz wilde in 

het jubileumjaar de naziperiode niet onbesproken laten en liet historici 

onder meer uitzoeken hoe het de 'buitenlandse werknemers' van het be
drijf in de oorlog verging. De spreekster had zich al in de Duitse pers 
krachtig teweer gesteld tegen de beschuldigingen dat zij en haar mede
auteurs zich door de directie van Daimler hadden laten beinvloeden en 
maakte nu op de bezoekers van het symposium een overtuigende indruk. 

Tot slot sprak mr. W.G.Ph. van der Heyden, oud-vennootschapssec

retaris van Philips en nauw betrokken bij het Philips-bedrijfsge
schiedenisproject. Hij gaf zijn visie op de bedrijfsgeschiedenis vanuit het 
standpunt van de 'amateur' in de Franse betekenis van het woord. 

Erik Bloemen 

Geschiedenis en Informatica 

Woudschoten, 19 december 1987 

De geschiedenis slaat nieuwe wegen in - zo althans kan men de teneur 
van het congres 'Historische Databases' op 19 december 1987 het best 

KRONIEK 15 



weergeven. Het congres was georganiseerd ter gelegenheid van de oprich
ting van de Vereniging Door Geschiedenis en Informatica. Uiteraard was het con
gres vooral bedoeld om aan te geven hoe er in de historische wereld -
universiteiten, scholen, musea en archieven - gebruik gemaakt wordt/kan 

worden van computerprogramma's, in dit geval van database manage

ment systemen. 
De verwachtingen omtrent de toepassing van de computer in de geschie

denis lopen nogal ver uiteen. De een verwacht van de computer de oplos

sing voor de onbetaalbaar geworden bronnenpublikaties, de ander de 

redding van het geschiedenisonderwijs op middelbare school. Nog ande

ren verwachten dat de geschiedenis nu zal kunnen gaan voldoen aan een 

criterium voor wetenschappelijkheid: controleerbaarheid c.q. herhaal
baarheid van het onderzoek. De computer dus een wondermiddel? Veel 
sprekers benadrukten naast de voordelen de problemen. Zo constateerde 
de voorzitter van de ochtendsessie, prof. dr. P. Klep (Nijmegen), een 
gespannen relatie tussen geschiedenis en informatica. De geschiedenis im
mers bouwt haar beeld van het verleden rond het 'historisch unieke feit' , 
terwijl de informatica uitgaat van de principieJe mogelijkheid yan stan

daardiseren. Ook dr. L. Breure (Utrecht) wees op dit punt in zijn inlei

ding over database programma's als hulpmiddel bij historisch onderzoek . 

Elk historisch onderzoek bestaat in grote mate uit het ordenen \'an de on

derzoeksgegevens, waarbij meerdere ordeningen in principe mogelijk 
zijn. Hierbij worden feiten in een verband geplaatst met behoud van hun 
historische uniciteit. Wordt bij een dergelijk ordeningsproces gebruik ge
maakt van een database management systeem dan zal een dee! van de 

historische uniciteit verdwijnen ten bate van een zekere standaardisering. 

In ruil hiervoor krijgt de onderzoeker dan wei een gegevensbestand dat 

een flexibele opslagstructuur kent. Een mooi voorbeeld van de mogelijk
heden gaf R. C. W. van der V oort (Amsterdam). Zijn onderzoek - op ba
sis van de verblijfsregisters van Den Bosch in de periode 1775-1785 -

maakt gebruik van de ordenende moge!ijkheden van een database. Onge

dateerde veranderingen in de registers maken het volgen van ontwikkelin

gen door de tijd onmogelijk. Door de gegevens per pand te ordenen en 
de resultaten onderling te vergelijken, wordt dit probleem opgelost. Beide 
sprekers betoogden dat dit onderzoek-'nieuwe stijl' de onderzoeker meer 
dan voorheen dwingt na te den ken over zijn onderzoeksmethode en een 

rigoreuze planning van het onderzoek te hanteren. 

Ook de voorzitter van de middagsessie, prof. dr. E. van Cauwenberghe 

(Brussel) verwees naar problemen rond standaardisatie toen hij vaststelde 
dat de toekomstige (internationale) uitwisseling van databases richtlijnen 
voor standaardisatie veronderstelt. Dergelijke richtlijnen ontbreken echter 
nog geheel. Overigens constateerde hij dat de belangstelling voor histori

sche databases zich uitstrekt tot onderwijs, archief en museum. Een fraai 
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voorbeeld van de mogelijkheden in het onderwijs gaf drs. A. Wilschut in 
zijn inleiding over databases op middelbare scholen. Het gebruik van een 
geautomatiseerd gegevensbestand maakt het mogelijk de leerling te leren 
omgaan met feiten, visies, meningen e.d. Leerlingen kunnen immers aan 
hetzelfde databestand andere vragen stellen en verschillende antwoorden 
krijgen . Geschiedenis wordt daardoor, meer dan wiskunde, het informati

cavak bij uitstek . Het is dan wel nodig dat de onderzoeker zijn gegevens 

en gevolgde methode in extenso publiceert; de docent is nu immers ook 
geinteresserd in de onderzoeksopzet en het gebruikte gegevensbestand . 
Een minder lonkend perspectief bood drs . J. van Albada (Gemeentear
chief Den Bosch). Tijd- en geldgebrek dwingt de archivaris tot het stellen 
van prioriteiten en dat betekent dat wei wordt gewerkt aan administratie

ve ontsluiting van archieven met behulp van database management syste
men, maar niet aan inhoudelijke ontsluiting. Desondanks zal er in de 
toekomst heel wat informatie in databases zijn opgeslagen, zeker in Den 
Bosch. Dr. J.P. van der Voort (Stichting I.M.C. Rotterdam) tenslotte 
wees op het geringe aantal museale collecties en documentaties dat geau

tomatiseerd ontsloten is. Ook voor musea geldt dat het administratief doel 
voorop staat. De stichting MAR DOC heeft echter wel een mogelijke basis 
voor verdere uniforme ontwikkeling weten te scheppen, zodat verwacht 
mag worden dat ook in de museale wereld een grote rol is weggelegd voor 
de computer. 

Opmerkelijk was op dit congres vooral de unanieme constatering dat het 

gebruik van databases in de toekomst een nauwere samenwerking tussen 
universiteit, archief, museum en school nodig maakt. De nieuw opgerich
te vereniging zal wat dat betreft zeker een beJangrijke rol gaan speJen. Het 
adres van de vereniging is: pia drs. O .W .A . Boonstra, sectie Geschiede
nis Katholieke Universiteit Nijmegen, postbus 9103, 6500 HD Nijmegen. 

G .A . Collenteur 

Tiende Congres van Economische Geschiedenis 

In 1990 zal Leuven gastheer zijn voor het 'Tenth International Economic 
History Congress ' (19-24 augustus) . Vier soorten thema's zullen aan de 
orde komen : A-, B-, C- en D-thema's. De meer globale A- en B-thema's 
zijn inmiddeJs vastgesteld. 

De A-thema's zijn als voigt (met de naam van de organisator): 
1 The European discovery of the world and its economic effects on the 

pre-industrial society, 1500-1800 (H . Pohl, Bonn); 
2 Inland transport and communication from the 11 th to 20th century 
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(T.C. Barker, Kent); 
3 Foreign loans, debt and economic development in the 19th and 20th 

centuries (T. Szmrecsanyi, Sao Paulo); 
4 Structure and strategy of small and middle-size enterprise since the In

dustrial Revolution (Th. Csato, Boedapest, H. Siegenthaler, Zurich); 

5 Education and economic growth since the Industrial Revolution (G. 
Tortella, Madrid). 

Bij deze thema's zullen in de regel v66r-conferenties worden georga
niseerd. 

In Leuven zijn de navolgende B-thema's gepland: 

1 Economic effects of the French revolution on the long-term develop
ment of Europe (Fr. Crouzet, Parijs); 

2 Structures and dynamics of agricultural exploitations: Property increa
se, investments, credits, market (M. Aymard, Paris); 

3 Economic and demographic development in rice producing societies: 

Some aspects of East Asian economic history, 1500-1850 (A. Hayami, 
Tokyo); 

4 Economic planning in the post-1945 period (A.S. Milward, London); 
5 Ethnic minority groups in town and countryside and their effects on 

economic development, 1850-1940 (M. Thompson, London); 
6 Metropolises and their hinterlands, 1600-1850 (P. Clark, Leicester); 

7 Shipping and trade in 19th and 20th centuries (L. Fischer, Newfound
land, H. Nordvik, Bergen); 

8 Women in labour force (P.M.M. Klep, Nijmegen, J. Kocka, Biele
feld, M. Thorborg, Kopenhagen); 

9 Unemployment and underemployment in historical perspective 

(B. Eichengreen, Berkeley); 
10 Growth and stagnation in the Mediterranean world in the 19th and 

20th centuries (N . Valerio, Lissabon); 
11 Models of regional economy (Antiquity and Middle Ages) O. An

dreau, Frankrijk, P. Oersted, Kopenhagen, H. Klengel, Oost

Berlijn); 
12 Methodology and computer sciences (V . Vinogradov, Moskou , 

Th. Kuczynski, Oost-Berlijn, E. Van Cauwenberghe, Brussel, 
R. Metz, Keulen, R.C.W. van der Voort, Amsterdam); 

13 Liberalism and paternalism in the 19th century O. Stengers, Brussel); 

14 Production, marketing and consumption of alcoholic beverages since 

the late Middle Ages (R. Wilson, East Anglia, L. Cullen, Dublin); 
15 Cloth of Flanders and Brabant in European economic history O. Mun-

ro , Toronto) . 
De bijdragen voor deze thema's zullen van tevoren worden gepubliceerd. 
De C-thema's zullen een meer specialistisch karakter dragen. Suggesties 
kunnen worden ingediend bij Prof. J. Goy, Maison des Sciences de 
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l'Homme, Boulevard Raspail 54, Parijs. De sessle van D-thema's is 
bestemd voor jonge onderzoekers die in de gelegenheid worden gesteld 
eigen dissertatie-onderzoek te presenteren. 

J. Thomas Lindblad 

De a.i.o.-opleiding 

In april 1988 gaat de a.i.o.-opleiding van het postdoctoraal centrum voor 

economische en sociale geschiedenis van start. Dit 'netwerk', opgezet 

door de hoogleraren P . Geschiere, R .Th. Griffiths, P .M.M. Klep, 
C. Lis, Th. van Tijn en A.M. van der Woude, verzorgt een onder
wijsprogramma ten behoeve van postdoctorale scholing van a.i .o . 's en 
o.i .o. 's (assistenten-in-opleiding en onderzoekers-in-opleiding) in de eco

nomische en sociale geschiedenis. Het programma bestaat onder meer uit 

drie blokcursussen: historiografie, bronnengebruik en geavanceerde on

derzoeksmethoden. Naar aanleiding van deze cursussen worden papers 
geschreven over het dissertatieonderwerp; tezamen vormen deze papers 
een gedetailleerde opzet van het proefschrift. De cursus van 700 uur wordt 
afgesloten met een onderzoeksdiploma. De mogelijkheid bestaat dat ook 

a.i.o. 's van niet-aangesloten universiteiten tot de opleiding worden toege

laten. Voor nadere informatie wendde men zich tot het secretariaat: Mw. 

M. Davidse, Onderzoeksinstituut voor geschiedenis en cuituur, Rijksuni
versiteit Utrecht, Muntstraat 4, 3512 EV Utrecht (tel. 030-394239). 

Promoties 

In het jaar 1987 trokken de navolgende promoties op het vakgebied der 
economische en sociale geschiedenis bijzonder de aandacht : 

J. Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600-1900; Em nieuwe visie op de 'ou 

de' landbouw (Landbouwuniversiteit Wageningen, 3 november 1987, pro
motor: A.M . van der Woude) . 

P . Boomgaard, Children oj the colonial State; Population growth and economic de

velopment inJava, 1795-1880 (Vrije Universiteit Amsterdam, 24 september 

1987, promotores: H.A. Sutherland, A .M . van der Woude). 

A . Dercksen en L. Verplancke, Geschiedenis van de onmaatschappelijkheids

bestrijding in Nederland, 1914-1970 (Rijksuniversiteit Utrecht, 6 maart 

1987, promotor: Th. van Tijn) . 

KRONIEK 19 



Th.L.M. Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit; De vruchtbaarheidsdaling in 

Nederlands-Limburg 1850-1960 (Katholieke Universiteit Nijmegen, 10 sep
tember 1987, promotor: P.M.M. Klep) . 

P . van Gool, Monetaire transmissie; Een geschiedenis (Vrije Universiteit 
Amsterdam, 30 november 1987, promotor: S. Huisman). 

V.J.H. Houben, Kraton en Kumpeni; Surakarta en Yogjakarta, 1830-1870 

(Rijksuniversiteit Leiden, 29 april 1987, promotor: C. Fasseur). 

G .B. Janssen, Baksteenjabricage in Nederland: haar urste mechanisatie, met name 

in het gebied van de Grote Rivieren (ca. 1850- ca. 1920) (Katholieke U niversiteit 

Brabant, 2juli 1987, promotor: H.F.] .M . van den Eerenbeemt, met me

dewerking van H.P.H. Nusteling) . 

H . Nijenhuis, Werk in de schaduw; Club- en buurthuizen in Nederland, 
1892-1970 (Rijksuniversiteit Utrecht, 30 januari 1987, promotor: 
Th . van Tijn) . 

P .W .M . Nobelen, Ondernemers georganiseerd; Een studie over het Verbond van 

Nederlandse Ondernemingen in de periode 1973-1984 (Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 3 september 1987, promotor: W . van Voorden). 

J . Peet, Het uur van de arbeidsjeugd; De emancipatie van de werkende jongeren in 

Nederland (Katholieke U niversiteit Nijmegen, 24 september 1987, promo

tores: P.M .M. Klep en J. Roes). 

P. C . van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700 (V rije 
Universiteit Amsterdam , 24 november 1987, promotores: A.Th. van 

Deursen en J.R . Bruijn). 

R.W.M . van Schaik, Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen 

(1350-1550) (Katholieke Universiteit Nijmegen, 5 november 1987, pro
motores: A.V. Weiler en W.P. Blockmans). 

R .J. Schotsman, De parlementaire behandeling van het monetaire beleid in Neder

land sinds 1863 (Katholieke Universiteit Brabant, 1 mei 1987, promotores: 

H.W.]. Bosman en Joh. de Vries) . 

Th .F. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft; Bezit en bestaan van rijk 

en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800) (U niversiteit van Amster
dam, 12 mei 1987, promotor: J.A. Faber). 
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A. van der Woud, Het lege land; Ruimtely'ke ordening in Nederland 1798-1848 

(Rijksuniversiteit Groningen, 3 december 1987, promotores: E. Taverne 
en R.T. Griffiths). 

Aankondigingen 

Op 18 mei 1987 hoopt dr. J. L. van Zanden de functie als hoogleraar in 
de economische en sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit te 

Amsterdam te aanvaarden met het uitspreken van een oratie over de Ne

derlandse economie in de jaren dertig. 

Op 25 mei 1987 zal een congres plaatsvinden over de toekomst van het 
yak geschiedenis in Nederland. De conferentie bouwt voort op studiebij
eenkomsten die in 1987 werden gehouden (zie NEHA-Bulletin, jg. 1, afl. 
2, p . 15-17). Nadere informatie hierover is verkrijgbaar via het Internati

onaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Kabelweg 51, 10 14 BA 
Amsterdam) en het NEHA. Zie tevens de los bij deze aflevering van het 
NEHA-Bulletin gevoegde aankondiging. 
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Boekbesprekingen 

Nieuw handboek, H.A. Diederiks, D.J. Noordam, G .C. Quispel en 
P.H.H. Vries, Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat; De modemise

ring van West-Europa sinds de vijftiende eeuw (Groningen: Wolters Noordhoff, 

1987) 452 p. 

Dit boek is voortgekomen uit eerste jaarscolleges in de sociale geschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Leiden en als zodanig resultaat van de onder

wijspraktijk aldaar. Het werk behandelt historische ontwikkelingen vanaf 

de vijftiende tot in de twintigste eeuw in Engeland, Frankrijk, Duitsland 

en Nederland . Wat voor soort historische ontwikkelingen dat zijn, valt 

niet een, twee, drie te zeggen. Wei wordt snel duidelijk dat we het breed 
moeten zien: sociaal-economische, economische, sociale, culturei e, poli
tieke, sociaal-politieke, mentale, sociaal-mentale, demografische en mis
schien nog wei meer (geen sociaal-demografische geloof ik) . In andere 

formuleringen gaat het ook vaak om de overgang van een agrarische sa

menleving via de industrieIe maatschappij naar de verzorgingsstaat, 

waarbij we deze laatste als een subtype van de industrieIe samenleving en 

niet zo zeer als een eigensoortig type, zoals de agrarische en industrieIe 

maatschappij , moeten opvatten. Deze laatste samenlevingsvormen wor

den ook weI maatschappijtypen genoemd en dat zijn dan ook nog eens 

ideaaltypen. Verder wordt het onderwerp van dit boek ook vaak aange

duid met de term modernisering. Het valt moeilijk uit te leggen wat dat 

precies is, maar er schijnt wei zo iets te zijn geweest. Het boek biedt geen 

'Stufentheorie', want de schrijvers gaan er niet van uit dat de geschiedenis 
een unilineair proces vormt met een voor aIle gebieden gelijke ontwikke

ling en gelijk eindpunt. 

Dergelijke opmerkingen, rijkelijk bestrooid met moeilijke termen, maken 

de schrijvers graag en vee!. Zo heeft de Industriele Revolutie wei bestaan, 

maar het is beter om van industrialisatie te spreken, omdat Diederiks dat 

een beter woord vindt. Ook was er een sociale stratificatie en bespeuren 

we, als we goed kijken, sociale mobiliteit en sociale verandering. Die 

constateringen kunnen we doen, omdat er sociale groepen waren en dat 

weten we, omdat de schrijvers de onderwerpen in dit boek op een wijze 

aan de orde stell en die zij sociaal-historisch noemen. Dat is een sociaal
wetenschappelijke benadering die zo wetenschappelijk is dat het algemene 
belangrijker is dan het bijzondere of unieke . Het ligt dan ook in de bedoe

ling van de auteurs vooral verklaringen te geven en niet zozeer te be

schrijven . 

De sociale geschiedenis heeft een eigen onderzoeksterrein : de menselijke 
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samenleving of samenlevingen. De sociaal-historicus gaat er van uit dat 
elke samenleving uit een aantal samenstellende delen bestaat die hij bij 
zijn studie kan afzonderen, maar hij is er zich wei van bewust dat die de

len met elkaar samenhangen. Doordat hij die delen afzondert, doet hij de 

werkelijkheid geweld aan. Dat is heel erg, maar onvermijdelijk. We kun

nen dus een boerenopstand bijvoorbeeld pas beschrijven, als we weten dat 
er meer boerenopstanden zijn geweest die overeenkomsten vertonen en de 
verklaring bestaat uit factoren die we op het spoor komen doordat ze in 
een aantal boerenopstanden een rol speelden. Dat komt omdat boeren

opstanden sociale groepen zijn die regels hebben en georganiseerd zijn. 

Ook hebben ze een mentaliteit, namelijk normen en waarden. Dus: vroe

ger was er ook veel sociaals. 
Tot zover de bespreking die de eerstejaars studente economie en geschie
denis Leonoor de Graaf op mijn verzoek van dit overzichtswerk maakte. 

Het begin gaat goed, maar dan komen er steeds meer gedachtenkronkels 

die voor haar als achttienjarige volkomen logische en voor mij als achten

dertigjarige volkomen onlogisch zijn . Waar het boek abstract is, gaat het 

mis . 't Komt heus wei goed. 't Is een enthousiaste meid en ze leert snel. 
De bedoeling en de vijven en zessen van de schrijvers heeft ze weliswaar 
niet begrepen, maar op het mondeling tentamen wist ze wel precies te ver
tellen wat er 'allemaal' sinds 1500 was gebeurd . Ik kreeg een keurig over
zichtje van de bevolkingsontwikkeling met verwijzingen naar verstede

lijking en migratiepatronen. Ik hoorde het een en ander over gezinsleven 

en vooral de demografische lotgevallen van Alice Wandesford hadden veel 

indruk gemaakt. Zo kwamen in een uur tijds allerlei onderwerpen uit de 

geschiedenis aan de orde: lonen en prijzen, huisnijverheid, heksenvervol

gingen, de Engelse katoenindustrie, deJan Saliegeest , bedreigde midden
groepen, gezondheidszorg en het kiesrecht. 
Waar wil ik naar toe! Met handboeken zijn we sinds een jaar of wat in 

een raar parket terecht gekomen. Vroeger gebruikten we ze om de 'feiten' 

(,basiskennis') bij te brengen. Met de groei van ons theoretisch en metho

dologisch geweten moesten de handboeken op een gegeven moment daar 

ook wei onder gaan lijden. Het boek van Diederiks c.s . is daarvan bij ons 

het eerste voorbeeld . Bang als ze zijn (denk ik) te worden aangezien voor 
ouderwets (= dom), moet er heel wat worden verantwoord en gedefi
nieerd: de gebieden, de periode, de 'invalshoeken', begrippen, enz. Er 

ontstaan dan inleidingen en terugblikken, typologieen en karakteriserin

gen, contexten en concepten, al dan niet unilineaire perspectieven, thesen 

en hypothesen . We zien dan overal elementen. We komen steeds terug op 
begrippen die al eerder zijn genoemd. We kenschetsen, duiden aan, for
muleren veronderstellingen, vergelijken (natuurlijk met behulp van een 
methode) . Let wel: ik zeg niet dat dit op zich zelfbeschouwd allemaal on

zin is . In werken die voor andere fora zijn geschreven mag dat allemaal 
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en moet het misschien zelfs weI (ik verkeer op dit punt soms in geestelijke 

verwarring, maar dat doet hier niet terzake). Waar het mij om gaat, is 

- en die opdracht kreeg ik van de redactie mee - na te gaan wat je met 
dit boek in het Uongerejaars) onderwijs kan beginnen. 
Mijn conclusie: Met een boek waaraan zoveel theoretische toeters en bel

len hangen en waarin zoveel uiteenlopende onderwerpen zijn opgenomen, 

kunnen kinderen en jongeren van zeventien-achttien jaar niet uit de voe

ten; niet in de Letterenfaculteit (dat weet ik al heel lang) en niet in de Eco
nomische Faculteit (dat weet ik sinds kort). Ze staan aan het begin van 
hun wetenschappelijke scholing. Docenten moeten de stof weten te dose
ren en de leerlingen niet bedelven onder wat in het begin van de studie 

alleen maar als ballast en gewauwel en pas later als nodig wordt ervaren 

(als dat al gebeurt). Daarbij moe ten we de sociale geschiedenis op grond 

van onjuiste kentheoretische vooronderstellingen niet als container ge

bruiken. 'Peasants', heksen, socialistische arbeiders, mag het nog een 
onsje meer zijn? Behalve door de verwarrende veelheid aan onderwerpen 
raakt een mens ook nog in de war doordat nergens duidelijk wordt ge
maakt (er wordt heel wat verantwoord, maar dit niet) van uit wat voor 

archimedisch punt dit alles voortvloeit. Ik vermoed dat ze geloven dat 'al

les met alles samenhangt'. 

In het type onderwijs waarvoor dit boek is bedoeld (overigens niet aIleen 
daar) staan we altijd voor een kip-ei probleem dat ik nooit heb weten op 
te lossen. Maar ik schrijf dan ook geen leerboeken. Voor studenten zijn 

feiten feiten en verbanden verbanden. Voor docenten zijn feiten waarden 

of gestolde waarden en verbanden gedachtenconstructies of gelegenheids

oplossingen (ik stel het scherp, te scherp). Wat te doen? Gewoon handboe
ken met feiten die voor ons geen feiten zijn op de manier zoals de kloeke 
delen van vroeger? Zo natef zal wel niemand meer willen zijn . 
Wat dan? Handboeken a la Diederiks c. s.? 'Professor, wat is nou precies 

sociale geschiedenis? Kunt u me nu eens vertellen wat er vroeger werkelijk 

is gebeurd?' Ik kan toch moeilijk tegen een knul met een HA VO-diploma 

(type feestpakket), een half jaar sociale academie, een colloquium doctum 

en een brommer, theoretisch onbevlekt als een onbeschreven blad papier, 
zeggen dat je toen 'peasants' en specialisten op het platteland zag; maar 
ik kan ook niet zeggen dat het om Diederiksiaanse 'modellen' gaat zonder 
voor de onderwijs-emancipatieklachtencommissie te worden gedaagd. 
Naast dit boek zal op zijn minst een elementaire Blasing (Inleiding tot de 
elementaire economische geschiedenis) gezet moeten; in werkcollegevorm met 

een pedagoog-didacticus als schipper naast God. 

In het kader van een bespreking kan ik deze problematiek uiteraard niet 
verder uitdiepen. Het probleem is gesteld, om het ook eens modern te zeg
gen. Misschien is een colloquium de plaats er verder op in te gaan. Wel 
wil ik tenslotte, ten einde misverstanden te voorkomen en de auteurs 
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('t zijnjongens, maar aardigejongens) gerust te stellen, opmerken dat los 
van hun franjes en feestredes het een boek is dat ik met plezier heb beke
ken. Ik begrijp hun dilemma's. Ook ik kan ze niet zo maar oplossen. Ik 
heb daarom ook bewondering voor hun durf om met een dergelijke syn
these te komen. Ik zal hun krachttoer dan ook verdedigen, hun boek aan
bevelen, voorschrijven, tentamineren, kortom steunen. 

Leo N oordegraaf 

Scheepvaart rond 1700. P.C. van Royen, Zeevarenden op de koopvaardijvloot 
omstreeks 1700 (Amsterdam: De Bataafse Leeuw 1987) 296 p. 

De centrale probleemstelling van deze vlot geschreven dissertatie is de bet
kenis van de koopvaardij voor de economie van West-Nederland, in het 

bijzonder Noord-Holland, aan het begin van de achttiende eeuw. Deze 
betekenis wordt in de eerste plaats afgelezen aan de omvang van de werk

gelegenheid. De auteur onderzoekt de vraag of de klachten over de afne
mende kwantiteit en kwaliteit van de Hollandse zeelieden, die tegen het 
eind van de zeventiende en in de achttiende eeuw steeds opduiken, gefun

deerd zijn. Zijn conclusies zijn ontkennend: er bestond rond 1700 nog 
steeds een ruim aanbod van Hollandse zeelieden, en, vobr zover dit zich 
laat meten, liet de kwaliteit niet te wensen over. 
Deze conclusies zijn gebaseerd op een omvangrijk kwantitatief onderzoek 
naar de inhoud van de scheepsverklaringen of attestaties in de notariele 
archieven van Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik die betrek
king hebben op de vaart in de Europese wateren. De auteur beperkt zich 
tot deze vaart omdat hierover relatief weinig bekend is - de meer specta
culaire vaart op West- en Oost-Indie heeft meer tot de verbeelding van 
historici gesproken - hoewel de vaart in Europa zonder twijfel de hoofdac

tiviteit van de Nederlandse koopvaardij was. De genoemde attestaties wa
ren verklaringen die op verzoek van de schipper opgesteld werden, waarin 
aangegeven werd hoe aan het schip en/of lading schade was ontstaan -
door slecht weer, oorlog en kaperij of conflicten aan boord. Voor de afwik
keling van de schade was de verklaring van groot belang; de schipper 
moest daarom ook enkele getuigen meenemen om zijn verhaal te bevesti

gen. Deze getuigen werden met naam, woonplaats, geboortedatum en 
rang vermeld; zij moesten de acte bovendien mede ondertekenen. 
Van Royen heeft maar liefst 2843 van dergelijke acten volledig uitgeplo
zen: hoe heette het schip? waar voor het op? wie was de schipper? welke 

bemanningsleden compareerden nog meer? wat was hun rang, leeftijd, 

geboorteplaats? ondertekenden ze de acte met hun naam of met een kruis? 
Bovendien heeft hij nog gepoogd zoveel mogelijk zeelieden van de ene at-
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testatie naar de andere te volgen om na te gaan of ze van rang verander

den. Op grond van dit materiaal geeft hij een uitvoerig beeld van de 
zeelieden en · de koopvaardij omstreeks 1700. De regionale specialisatie 
van schippers uit verschillende streken komt duidelijk naar voren . De 
schippers van de Waddeneilanden voeren in hoofdzaak op de Oostzee, 
terwijl Amsterdamse schippers zich meer op de riskante vaart op de Mid

dellandse zee en op Portugal en Frankrijk hebben toegelegd; Friese schip

pers namen daarentegen een groot deel van de vaart op Archangel voor 
hun rekening. Dergelijke verschillen worden ook gevonden in de sa
menstelling van de bemanning. De Amsterdamse arbeidsmarkt lijkt, af

gaande op de samenstelling van de bemanning van Amsterdamse 

schippers, relatief open te zijn geweest, terwijl de arbeidsmarkt elders een 

veel meer gesloten karakter droeg. Van de getuigen, die horen bij Amster
damse schippers, was zelfs 43 % afkomstig uit het buitenland - onder 
stuurlieden was dit percentage nog 25 % - terwijl elders het aandeel van 
buitenlanders veel geringer was. Deze waren onder de hogere rangen 
sterk ondervertegenwoordigd. Het onderzoek naar de sociale mobiliteit 

laat zien dat er voor de buitenlander wei promotiekansen bestonden, maar 

dat promotie over grote afstanden onder hen minder voorkwam dan onder 

autochtonen. Verschillen blijken er ook te hebben bestaan in de mate van 
alfabetisme: van de getuigen afkomstig uit de Republiek kon 79% de ei
gen naam schrijven maar van de allochtonen was dit slechts 64 % . 
Op grond van dit onderzoek concludeert de schrijver dat er rond 1700 nog 

een omvangrijk aanbod van Hollandse zeelieden bestond; van de 8790 ge

registreerde getuigen kwam een-derde uit Noord-Holland ten noorden 

van het IJ en slechts 24% uit het buitenland. De kwaliteit van dit aanbod 
liet , gezien onder meer de hoge alfabetiseringsgraad, niet te wensen over. 
Het zwakke punt is echter dat deze conclusies gebaseerd zijn op de veron
derstelling dat de getuigen een representatieve steekproef uit de beman

ning zijn, terwijl het toch aannemelijk is dat de schipper in zijn keuze van 

getuigen nlet aselect te werk ging en vooral goede bekenden uit de hogere 

rangen meenam; autochtonen en geletterden zullen dus beter vertegen
woordigd zijn dan allochtonen en ongeletterden. Dat de getuigen een goe

de afspiegeling zijn van de gehele bemanning probeert Van Royen aan te 
tonen door de resultaten van zijn onderzoek betreffende schippers af
komstig uit Friesland te vergelijken met de enige bron die een volledige 
lijst van de bemanning van een aantal Friese schepen geeft, het Hindeloo

per scheepsboek. Helaas vergelijkt hij alleen de geografische samenstelling 
van beide groepen en constateert dan een goede overeenstemming tussen 
be ide bronnen. Had hij be ide bronnen ook op de samenstelling naar rang 
vergeleken, dan was duidelijk gebleken dat de hogere rangen (stuurman, 
bootsman) oververtegenwoordigd zijn in de attestaties (tezamen 37,2 % 
tegen 17,1 % volgens het scheepsboek) en dat bootsgezellen in de attesta-
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ties sterk ondervertegenwoordigd zijn (29,2 % tegen 49,6%); scheepsjon
gens, die in de attestaties door de aard van de bron niet voorkomen, 
maakten volgens het scheepsboek bijna 7 % van de bemanning uit. Vooral 
de conclusies over de omvang van de totale werkgelegenheid op de vracht

vaart omstreeks 1700 en die over de alfabetiseringsgraad komen er anders 

uit te zien als hiermee rekening wordt gehouden. 

Mede hierdoor overtuigt de kritiek op bepaalde stellingen uit A.M. van 
der Woude's Het Noorderkwartier niet. Van der Woude stelt dat de werkge
legenheid in de koopvaardij in het Noorderkwartier tussen 1675 en 1740 
zeer sterk is gedaald. Van Royen laat overtuigend zien dat er omstreeks 

1700 nog een omvangrijk aanbod van zeelieden vanuit deze streek 

bestond, en dat deze zeelieden voor hun werkgelegenheid minder eenzij

dig afhankelijk waren van de vaart op de Oostzee dan tot nu toe werd aan
genomen. Maar zijn schattingen komen zelfs bij benadering niet in de 
buurt van de 16.000 tot 20.000 zeelieden die, volgens Van der Woude in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw uit Noord-Holland boven het I] 

afkomstig waren. De door Van der Woude geconstateerde daling van de 

werkgelegenheid wordt dus niet weerlegd, al wekt Van Royen weI die in

druk, mede door de stelling van Van der Woude nogal vrij te inter
preteren . 

Hoofdstuk V van het boek behandelt een haast even volumineus onder

zoek naar de bevrachtingscontracten uit dezelfde periode. Op grond van 

2420 geanalyseerde contracten wordt ingegaan op de lastage en de beman
ning van de scheepstypen die op de verschillende routes voeren. Hieruit 
blijkt dat de gemiddelde grootte van de schepen in de zeventiende eeuw 
vrij belangrijk is toegenomen terwijl de bemanning vermoedelijk ongeveer 
constant bleef. Elke zeeman moest dus omstreeks 1700 meer lasten zijn 

voor zijn rekening nemen dan in 1636 (het jaar waarmee vergeleken 
wordt). Deze conclusies maken duidelijk dat er op de globale consensus 
die er in de literatuur blijkens de publikaties van] .R . Bruijn en] . Lucas

sen bestaat over de ontwikkeling van de werkgelegenheid op de koopvaar

dijvloot in de zeventiende en achttiende eeuw nog wel het een en ander 

af te dingen valt. In dit verband is het spijtig dat de auteur zich zo in een 

periode vastgebeten heeft. Het komt helaas vaker voor dat historici, klaar
blijkelijk onbekend met de theorie en de praktijk van de steekproef, alle 
gegevens uit hun bron denken te moeten verzamelen en zich dus moeten 
beperken tot een beperkte periode of geografische eenheid. Van Royen 

had op grond van een steekproef uit de attestaties en de bevrachtingscon

tracten haast even betrouwbaar materiaal kunnen verkrijgen en daardoor 
met even veel werk als hij nu in tieri jaar gestoken heeft, een veellangere 
periode kunnen bestuderen. De waarde van de nieuwe bronnen die hij 
voor het eerst systematisch verzameld heeft en die nog veelbelovende 
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perspectieven bieden voor verder onderzoek naar de ontwikkeling van de 

koopvaardij, was dan beter tot uitdrukking gekomen . 

J.L. van Zanden 

Landbouw. J. Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600-1900; Em nieuwe 
visie op de 'oude' landbouw (Wageningen: A .A.C. Bijdragen 29, 1987) 

834 p. 

In dit proefschrift keert Bieleman zich tegen het traditionele beeld van 
Drente als een statische en gesloten agrarische economie, die pas tegen het 

einde van de negentiende eeuw zou zijn opengebroken. Hij toont aan dat 

in de periode 1600-1900 de bedrijfsvorm veel dynamischer was dan men 

dacht en dat de Drentse boeren wei degelijk werden beinvloed door de 

ontwikkeling op de internationale markten. 
In het proefschrift wordt geschetst hoe op de zandgronden na 1660 het ex
tensieve bedrijfwerd gei'ntensiveerd. De Drentse boeren, die aanvankelijk 

een breed pakket van zowel akkerbouw- als veehouderijprodukten voort

brachten, specialiseerden zich in de loop van de achttiende eeuw meer op 

de akkerbouw . In de negentiende eeuw volgde een herorientatie en ont
stond er een veredelingsbedrijf, waarbij het graan minder naar de markt 
werd gebracht , en meer aan het vee werd vervoederd . Het proces van in

tensivering ging gepaard met een voortdurende verkleining van de be

drijfsgrootte . Met name na 1840 wist de sterk groeiende bevolking, dank 

zij de hoge vlees- en zuivelprijzen, op relatief kleine bedrijfjes een bestaan 

op te bouwen . Een verdere uitbreiding van het kleine boerenbedrijf werd 

na de crisis van 1880-1895 mogelijk gemaakt door de introductie van 
kunstmest en fabrieksmatige zuivelbereiding. 
De ontwikkeling van de Drentse landbouw wordt door de auteur gedocu

menteerd met een indrukwekkende hoeveelheid kwantitatief en kwalitatief 

materiaal. Bieleman is erin geslaagd dit op een overzichtelijke wijze te 

presenteren. Hier en daar wordt wei eens wat lang stilgestaan bij de analy
se van lokale details, maar desondanks is het betoog zeer helder en goed 
geschreven . 

Centraal staan de veranderingen in de bedrijfsvorm. Naast factoren als 

bevolkingsgroei en toenemende belastingdruk, wordt door Bieleman, bij 

het verklaren van de dynamiek van de bedrijfsvorm, de nadruk gelegd op 

de rol van de afzetmarkt. Zo ontstond volgens hem het intensieve 
negentiende-eeuwse veehouderijbedrijf onder andere door de relatief 
gunstige ontwikkeling van de prijzen van varkensvlees en zuivel ten op

zichte van die van graan . Achtergrond hiervan was de toenemende vraag 

na 1840 naar beide veehouderijprodukten vanuit Engeland. Maar ook 
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eerder al richtten de Drentse boeren zich op de markt. Zo was het doel 

van de extensieve rundveehouderij in de zeventiende eeuw het fokken van 
slachtvee voor de export naar Holland. Bieleman plaatst deze veehandel 

zelfs in een 'Thiineniaanse' constellatie die geheel Noordwest-Europa om

vatte, met Holland als centraal afzetgebied. In de randgebieden van deze 

constellatie, waaronder dus Drente viel, yond men vanwege het arme fysi

sche milieu en de afstand tot de markt ext en sieve veehouderij. Gezien de 
grote rol van de markt in de bedrijfsvorm, karakteriseert Bieleman de 
Drentse boer van v66r 1800 dan ook niet als een 'peasant', zoals dat in 

de publikaties van Jan de Vries enJ.L. van Zanden weI het geval is. Een 

'peasant' streeft er immers naar de markt op een afstand te houden. 

Bielemans benadering van de Drentse bedrijfsvorm als een onderdeel van 

een groter produktie consumptie-gebied werkt verhelderend. Hoewel het 

mijns inziens wat te ver gaat om te spreken van een 'Thiineniaanse zone

ring', toont hij op overtuigende wijze aan dat de afstand tussen het pro

duktiegebied en de afzetmarkt een uiterste relevante factor is in het 

verklaren van de regionale bedrijfsvorm. Deze benadering geeft de plaats 

van Drente in de Nederlandse economie beter weer dan de typering van 
een landprovincie tegenover kustprovincies. Het proefschrift is om deze 
redenen niet aileen van belang voor de geschiedenis van de Drentse land

bouw, maar ook voor de interpretatie van de landbouw in andere regio's. 

Peter Priester 

Industrialisatie. J. L. van Zanden . De industrialisatie In Amsterdam 

1825-1914 (Bergen, N .H.: Octavo 1987) 159 p . 

Dit boekje, zoals de auteur het zelf noemt, bestaat uit twee compartimen

ten . In het eerste wordt aan de hand van een analyse van de ontwikkelin
gen in een aantal bedrijfstakken, een periodisering en karakterisering 

gegeven van de industrialisatie in Amsterdam. In het tweede gedeelte 

wordt deze industrieIe ontwikkeling geplaatst in het kader van aanbod

c.g. produktiefactoren en vraagdeterminanten . Dit bevat een aantal 

mooie, ook meer algemene, beschouwingen, bijvoorbeeld over de 100-

nontwikkelingen en de rol van de overheid. In deze aankondiging moet 

ik me vooral tot het eerste dee! beperken. 

Van Zanden onderscheidt drie perioden tijdens de industrialisatie. De 

eerste, 1825-1855, typeert hij als 'industriele groei rond een expanderende 

stapelmarkt'. Het industrieIe grootbedrijf, d.w.z. gemechaniseerde on

dernemingen met meer dan 20 personeelsleden, kwam van de grond in de 

suiker, de meel- en broodfabricage, de produktie van gas, de machinenij

verheid en scheepsbouw, de diamantbewerking en de rijstpellerij. Met na-
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me de ontwikkelingen in de suikerraffinaderijen en in de machine- of 

scheepsbouw worden meer gedetailleerd uitgewerkt. Van Zanden laat 

goed zien, dat de suikerindustrie alleen kon renderen dank zij steun van 

de overheid. Zo was er een stelsel van heffing en terugbetaling van accijn
zen, dat erop neerkwam, dat verkapte exportpremies verschaft werden. 

Ook de invoering van het CultuursteIseI was een belangrijke factor. De 

Nederlandsche HandeI-Maatschappij is in deze periode een onmisbare 

stimulans geweest voor de Amsterdamse grootindustrie . 

In de jaren vijftig verminderde deze overheidssteun. De raffinaderijen en 

rijstpellerijen raakten in het slop . Er kwam een ernstige crisis in de machi
nenijverheid, die voor een deeI het gevolg was van de vermindering van 
de vraag naar machines in de, gedurende de voorgaande periode gegroei

de bedrijfstakken. Bovendien waren deze machinefabrieken kwetsbaar 

voor buitenlandse concurrentie omdat ze zich niet gespecialiseerd hadden 

op deelmarkten. Er waren zo dus geen schaalvoordelen opgetreden. De 
industrieIe structuur van de tweede periode, 1855-1885, ziet Van Zanden 
daarom niet gebonden aan de traditionele stapelmarktfunctie van Amster

dam, maar bepaald door de vraagvergroting op de binnenlandse markt. 

Deze was het gevolg van de stijging van de reeIe lonen door de afschaffing 

van allerlei accijnzen en van de bloeiperiode in de landbouw . Brood- en 

meeIfabrieken, bierbrouwerijen, gasfabrieken, sigarenfabrieken, grafi
sche bedrijven en de bouwnijverheid, die alle op de binnenlandse markt 
gericht waren, kregen beIangrijke impulsen. Daarnaast was er ook bloei 

in de diamantnijverheid, die vooral voor de export werkte, terwijl er in 

de scheepsbouw werd geinnoveerd . 

Tijdens de depressie van de jaren tachtig ontstond er weer een nieuwe 

structuur, die duaal wordt genoemd. In de suikerraffinage, de bierbrou
werij, de gasfabricage en de moderne scheeps- en machinebouw kwamen 

toen grote kapitaalintensieve bedrijven die hun sector monopoliseerden. 

De andere sectoren tel den vooral kleine en middeIgrote ondernemingen, 

die elkaar hevig beconcurreerden. 

De grote lijn van het betoog overtoigt weI, maar - zoals dat bij iedere 
schematisering het geval is - is ook hier op de typologie van de verschillen
de perioden weI wat af te dingen. Doordat er geen totaaloverzicht wordt 
gegeven, maar teIkens een keuze gemaakt wordt uit de sectoren, lijkt het 

perspectief soms wat te verschuiven. Daardoor lijken de discontinui"teiten 

wellicht groter dan ze in werkeIijkheid waren . Zo wordt bijvoorbeeld de 

overheidsbemoeienis in de eerste periode geplaatst in het kader van de sta

peImarkt, d .w.z. de koloniale handel en de daarmee verbonden trafieken . 

In de tweede periode is deze echter gekoppeId aan de binnenlandse vraag, 

doordat de afschaffing van de accijnzen en de promotie van infrastructu

rele voorzieningen benadrukt worden . Maar in be ide gevallen ging het 

natuurlijk om overheidsbemoeienis. Bovendien was in de tweede periode 
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de bloei van de scheepsbouw voornamelijk toe te schrijven aan de kolonia
Ie politiek van de overheid . Daarnaast betrof een deel van de infrastructu
rele werken het Noordzeekanaal en veroverden de bierbrouwerijen de 

'traditionele afzetmarkten in Oost- en West-Indie'. Dat zijn toch eerder 

ontwikkelingen die met de stapelmarkt verb and hielden . Ook de gasfa

briek wordt nu eens in het ene perspectief en dan weer in het andere ge

plaatst. 

Overigens stelt van Zanden zelf, dat de derde periode in zekere zin een 

synthese is van de be ide voorgaande. En dat impliceert toch wei een blij

vende aanwezigheid van de kenmerken van de eerste periode . 

Van mij had dit boekje wei wat dikker mogen wezen. Dan was er meer 

ruimte geweest om de analyse van de industriele structuur in verband te 

brengen met de totale economische structuur of in ieder geval die van de 

secundaire sector. Want naast de gemechaniseerde bedrijven was er een 

sterk op het lokale verzorgingsgebied gerichte ambachtelijke nijverheid. 

Ook op deze wijze was er dualisme. Bovendien was er dan wat meer ruim

te geweest om allerlei gepresenteerde uitkomsten van berekeningen te 

adstrueren. De tabellen waarin deze zijn vervat, zijn overigens uitermate 

interessant en geven een goed inzicht in de ontwikkelingen binnen bepaal

de bedrijfstakken . 
Ik ben blij dat dit boek er is. Het doorbreekt de inmiddels toch wei wat 

traditioneel geworden wijze , waarop tot nu toe de geschiedenis van de 

Amsterdamse industrie is beschreven . Met name de systematische 

economisch-theoretische fundering van het betoog wekt bewondering en 

verdient navolging. Daarmee komt Van Zanden de verdienste toe , dat hij 

de economische geschiedenis van Amsterdam op effectieve en deskundige 

wijze heeft gereanimeerd . 

Pim Kooij 

Interbellum. Centraal Bureau voor de Statistiek, Macro-economische ont

wikkelingen 1921-1939 en 1969-1985 Cs-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1987) 
90 p . 

Deze publikatie van het C .B.S . , waaraan drie auteurs (G .P. den Bakker, 

Th .A. Huitker en C.A. van Bochove) hebben meegewerkt, bevat nieuwe 

schattingen van de nationale rekeningen van Nederland in het Interbel

lum . Deze schattingen zijn voorzien van commentaar, waarin onder meer 

een poging gedaan wordt het bestaande beeld van de jaren dertig te veran

deren en een vergelijking met de huidige crisiperiode gemaakt wordt. Dit 

gaf de NRC op 10 september 1987 aanleiding om de studie met prikkelen

de koppen aan te kondigen : 'Colijn stimuleerde economie beter dan Lub-
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bers' (voorpagina) en 'Verlaten gouden standaard had negatieve 

gevolgen' (p. 13). 
De nieuwe cijfers van het C.B.S. voorzien in een dringende behoefte . Be
kend was immers dat de bestaande reeksen van het nationaal produkt en 

het nationaal inkomen , om slechts de belangrijkste te noemen , niet aan 

aile eisen voldeden en daarom met de nodige voorzichtigheid gebruikt 

moesten worden. De studie laat zien dat de economische groei in de jaren 

twintig sneller was dan tot nu toe werd aangenomen - wat overigens aar

dig past in het bestaande beeld van de 'goede jaren die de crisis vooraf 

gingen' - en dat de crisis in de jaren dertig nog iets die per was dan de 

oude cijfers lieten zien. Bij bepaalde cijfers blijf ik overigens toch wat twij

fels houden. De crisis van 1938 valt bijvoorbeeld wel erg fors uit - het 

BBP daalt met 3,2 % - terwijl in hetzelfde jaar de werkloosheid daalt, de 

investeringen spectaculair stijgen en ook de consumptie groeit. 
Minder overtuigend dan de cijfers is echter het commentaar erbij. Ten 
onrechte wordt beweerd dat hieruit een 'ander beeld' naar voren komt. 
De groei in de jaren dertig was per saldo volgens deze studie niet sneller 

dan volgens de oude cijfers, waardoor het beeld eigenlijk niet aangetast 

wordt. Nederland hoorde in de dertiger jaren , in tegenstelling tot de voor

gaande periode, tot de landen met de geringste economische groei. Als 

men ook de in ons land vrij forse groei van de be\"olking in de beschou

wing betrekt, dan blijkt dat het een van de weinige landen was die per sal

do verarmde in de periode 1929-1939. 

Het commentaar over de valutapolitiek van de kabinetten-Colijn snijdt 

evenmin hout. J De crisis van 1938 kan niet aan het loslaten van de gou

den standaard toegeschreven worden - deze crisis was bovendien een in
ternationaal verschijnsel - en het herstel tussen 1932 en 1936 was in ons 
land duidelijk langzamer dan elders. Bij de presentatie van de cijfers 

wordt overigens ten onrechte impliciet ervan uitgegaan dat het dieptepunt 

van de depressie in 1934 vie!. Tenslotte blijkt uit het commentaar dat men 

niet erg gehinderd wordt door een intieme kennis van de economisch

historische literatuur op dit gebied. Kortom, waardevolle cijfers voorzien 

van een weinig overtuigend commentaar. 

j.L. van Zanden 

Zie tevens: J. L. van Zanden, 'Nederland in het Interbellum ' , Economisch·Statistische Be

richten 73 (1988) 172·178, 186. 

Imperialisme. L.E . Davis & R .A . Huttenback, Mammon and the pursuit of 

Empire; The political economy of British imperialism, 1860-1912 (Cambridge: 

Cambridge University Press 1986) 394 p . 
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Weinig theoretische constructies zijn tegelijk zo controversieel en hard
nekkig als de economische verklaring van het moderne imperialisme aan 
het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw. Het 

verband tussen particulier winstbejag en acquisitie van kolonien werd 

eerst door Hobson en Lenin gelegd maar is daarna dikwijls verworpen of 
omgevormd in neo- of na-Marxistische versies. Voor nieuw onderzoek 
bleef het telkens een geschikt uitgangspunt; er viel altijd meer empirisch 
materiaal aan te dragen, v66r of tegen. Na een kleine 85 jaar weerklinkt 
echter het slotakkoord, althans voor wat betreft het Britse en tevens meest 
centrale deel der discussie. Het boek van Davis en Huttenback, beiden cli

ometrist in Cahfornie, doet verslag van het meest uitgebreide empirisch
statistische onderzoek dat tot heden is verricht binnen de historiografie 
van het moderne imperialisme. Bijgestaan door talloze assistenten en 
computerprogrammeurs belichten Davis en Huttenback de meest uiteen

lopende financieIe aspecten van het (Britse) expansieproces. Hun uitein
delijke oordeel is genuanceerd. 
Twee globale vragen spelen in het boek door elkaar. Ten eerste, welke 
houding nam de Britse kapitaalmarkt aan ten opzichte van de overzeese 
gebieden? Ten tweede, wie had baat bij het imperialisme en wie betaalde 
de rekening? Bij de beantwoording passeren verschillende soorten primair 
materiaal de revue. De belangen van de beleggers worden geanalyseerd 
aan de hand van alle nieuwe emissies aangekondigd,in de toenmalige fi
nancieIe pers en de winst- en verliescijfers opgegeven door 482 geselecteer
de ondernemingen. De kosten van opbouw en onderhoud van het imperie 
zijn met name ontleend aan de jaarlijks begrotingen (per kolonie) en de 
bepalingen van 944 Britse staatsleningen uit die tijd. Wie de begunstigden 
waren blijkt uit een analyse van bijna 80.000 aandeelhouders in particu
here bedrijven terwijl een gedetailleerde studie van de belastingstelsels in 
moederland en kolonien de identiteit van de betalenden levert. Zelfs de 
aloude samenzweerderige ondertoon van de oorspronkelijke Lenin
Hobson hypothese mag niet ontbreken - Davis en Huttenback stelden een 
apart onderzoek in naar het stemgedrag van de afgevaardigden in het La
ger Huis inzake 377 wetsvoorstellen. 
Het empirisch onderzoek is niet alleen vanwege de uitzonderlijke reik

wijdte van de analyse zo uitgebreid geworden; ook de gekozen vergelij

kende aanpak is hieraan debet. Zowel beleggingen en aandelenbezit als 
belastingen en stemgedrag in koloniaal verband worden steeds gecon
trasteerd met tegenhangers daarbuiten. Engeland en de 'autonome' kolo
nien (Canada, Zuid-Afrika, Australie en Nieuw-Zeeland) passen binnen 
het spectrum van de ontwikkelde landen in Europa terwijl de 'afhankelij

ke' kolonien (met Brits-Indie voorop) vergeleken worden met een keur 
van zelfstandige ontwikkelingslanden. Uiteraard heeft deze aanpak veel 
extra werk met zich meegebracht; de beloning ligt in de vergrootte over-
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tuigingskracht van de conclusies. We zijn gewend een soortgelijke strate

gie met een exactere wetenschap dan geschiedenis te associeren. 
Op het eerste gezicht is het beeld van het financieIe belang bij de kolonisa
tie ondubbelzinnig genoeg: Groot-Brittannie was's werelds grootste be
legger maar de 'Empire' was geen vooraanstaande ontvanger (met 
een-derde van het totaal waarvan ook nog het grootste deel voor rekening 

van de 'autonome' kolonien). Het 'financieIe imperialisme' in Afrika en 
Azie, voor zover we iiberhaupt daarvan mogen spreken, richtte zich voor
al op plantagebouw, mijnbouw en Indiaase spoorwegen. Tot omstreeks 
1880 werden in de kolonien zeer hoge winstpercentages behaald maar 
daarna ging het bergafwaarts; investeringen in Groot-Brittannie of zelfs 

elders in het buitenland leverden meer op. Van de Lenin-Hobson hypo

these is weinig overgebleven en bij een minder ambitieus onderzoek zou 
het verhaal daarmee afgelopen zijn. 
Want, ook al is het belang van de koloniale beleggingen op het meest 
geaggregeerde niveau bijna te verwaarlozen, het blijft een feit dat bepaal
de groepen van beleggers bijzondere baat daarbij hadden en dat de bedra

gen op het niveau van de ontvangende kolonie geenszins onbeduidend 
waren. Dit is overigens een van de weinige punt en in de argumehtatie 
waarmee de auteurs niet geheel raad schijnen te weten, getuige latere vage 
uitlatingen over de betekenis van de koloniale belegging die moeilijk te rij
men zijn met het aanvankelijke ontkennende oordeel. Ze voelen, mijns in
ziens terecht, aan dat niet alles met de pure totaalcijfers is gezegd maar 
het blijft lastig dergelijke verfijningen in getallen te vertalen. Vandaar dat 
zij op zoek gaan naar begunstigden en betalenden in het algehele koloniale 
bedrijf. 
Deze tweede speurtocht levert een aantal verrassende inzichten op. Zo 
blijken vooral de Australiers en Nieuw-Zeelanders goed in staat te zijn ge

weest veel overheidsgeld te ontvangen en weinig zelf te betalen. Terug in 
het moederland blijkt de belangstelling voor koloniale beleggingen groten
deels beperkt te zijn tot de adellijke elite en Londense kooplieden; voor 
hen was de 'Empire' niet marginaal. Er liep een scheiding door de Britse 
samenleving die weerspiegeld was in een dualistische kapitaalmarkt - dit 

is overigens een conceptie die aardig overeenkomt met denkbeelden in re
cent niet-statistisch onderzoek van Britse historici. 1 Davis en Huttenback 
stellen dat het Britse imperialisme een transfer van inkomen impliceerde 
van de middenklassen (die het meest ervoor betaalde) naar de bovenlaag 
(die de wins ten ontving). Ik denk dat dit een vruchtbare gedachte is, 66k 
voor onderzoek naar de economische betekenis van het imperialisme van 

andere mogendheden. 2 

Tot slot nog enkel punt van kritiek. Bij een degelijke statistische analyse 
zoals deze is het werkelijk een raadsel dat nauwelijks gebruik is gemaakt 
van grafische voorstellingen die een gemakkelijker toe gang hadden kun-
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nen verschaffen tot de bevindingen. Bij de bespreking van de Britse steun 
aan de 'Empire' komt de goederenhandel terloops en sterk fragmentarisch 
ter sprake; het contrast met de nauwgezetheid elders is groot. Voor moge
lijke renteverschuivingen ten gevolge van door het moederland gegaran
deerde leningen aan de kolonien is een fraai abstract model ontworpen 

maar de concrete poging tot kwantificering wordt slechts summier aan

gestipt. De poging door middel van multiple regressie het stemgedrag der 

afgevaardigden in het Lager Huis stelt teleur, vanwege de ongelijksoortige 
of zelfs curieuze onafhankelijke variabelen (bijvoorbeeld het aantal lid
maatschappen in clubs als aanduiding van vermogen!) en ook door de 
zeer lage determinatie-coefficienten. Het een en ander neemt niet weg dat 
Davis en Huttenback een zeer belangrijk boek hebben geschreven, zowel 
in historiografisch als in methodisch opzicht. Hoe dikwijls mogen we in 

de economische geschiedenis suggereren dat het laatste woord in een lang 
slepende controverse is gevallen? 

J. Thomas Lindblad 

P.J. Cain & A.G. Hopkins, 'The political economy of British expansion overseas 
1750-1914' , Economic History Rtvitw 33 (1980) 463-490; P.J. Cain & A.G. Hopkins, 
'Gentlemanly capitalism and British expansion overseas. I. The old colonial system, 
1688-1850', Economic History Rtvitw 39 (1986) 501-525; P.J. Cain & A.G . Hopkins, 
'Gentlemanly capitalism and British expansion overseas. II . New imperialism, 
1850-1945', Economic History Rtvitw 40 (1987) 1-26. 

2 Voor een interessante variatie op dit thema, zie: J. Marseille, Empirt colonial tt capitalismt 

francais: Histoirt d'un divorct (Parijs 1984). 

Derde Wereld. D .K. Fieldhouse, Black Africa 1945-1980; Economic decolo

nization and arrested development (Londen : Allen & Unwin 1986) 260 p. 

D.K. Fieldhouse, Professor ofImperial and Naval History at the Univer
sity of Cambridge, has set out to answer two questions. First to what ex
tent did economic considerations lead European powers to decolonize 
Africa after the mid-1950's? Secondly why has the expectation of rapid 
economic development after Independence been replaced by the pessi

mistic concept of 'arrested development'? In other words, why is Black 
Africa so poor and why does the economic future look so bleak? 
Writing an introductory book which attempts to survey the theoretical 
foundations as well as the economic policies of some forty years of econo
mic change in Black Africa (Africa south of the Sahara but north of the 

Limpopo) is bound to satisfy noone. Leftist economic historians will feel 

that Fieldhouse misunderstands, neglects and trivializes their arguments . 
Rightist historians will argue that while Fieldhouse writes from within 
their theoretical camp he too often shys away from drawing the full con-
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elusions of his evidence. Regional scholars will too easily find holes in the 
research; the extremely limited use of materials in French or the absence 
of any discussion of Portuguese-speaking Africa. African scholars may 
rightly feel that Professor Fieldhouse too easily reduces explanations to 
statistics and doesn ' t give sufficient thought to the social and political go
als of post-Independence policy decisions and their implementation. For 
example his definitions of 'growth' (quantitative increase in production) 
and 'development' (structural economic changes which permit sustained 

growth) is too narrowly economic and does not embrace the broader 

economic-social concept of development which informed many post

Independence policies. But, as Professor Fieldhouse tells us, his book is 
intended to be a university-level introduction to problems of African eco
nomic development. As such it is based on a wide reading of secondary 
literature, not original research. 
The book is divided into three parts: part I (much the shortest) discusses 
the reasons for decolonization and the colonial inheritance; part II, sur
veys economic performance between 1960 and 1980 and explains why de
velopment has been so disappointing; part III is a case study of six African 
states : Ghana, Nigeria, Kenya, Tanzania, Ivory Coast and Senegal. 

Professor Fieldhouse at first surveys and then dismisses the leftist appro

ach to the origins and continuity of African underdevelopment which lays 
the major emphasis on Africa's relations within the international world 
economic system. Throughout the book he discusses only what he calls the 
' policy ' reasons for African arrested development, that is to say the speci
fic policies of individual African governments to post-Independence eco
nomic planning. Taking this approach he necessarily minimizes the 

importance of the international context in which national economies func
tion . Professor Fieldhouse is too experienced an economist to completely 
ignore Africa 's linkages to the international economic system. He writes 
'It is ... within the margins set by the international economy that one must 
evaluate Black Africa's performance' . But this begs the question to which 

extent the international economic system has determined the possibilities 

of African economic development. He also refutes the leftist view that de
colonization resulted when imperial powers no longer believed continued 
colonization to be profitable. To the contrary, he argues that most colonial 
economies on the eve of Independence were strong and with proper mana
gement capable of producing sustained economic growth. In Africa the 
imperial states wished to avoid growing political 'responsibilities and lia

bilities' fearing military commitments and the expense of keeping 'the 
cork on so many (nationalist) genies'. Therefore Africans are seen to have 
more or less archieved their own independence against the economic and 
political wishes of the imperial state . But within the independent states a 

time bomb was ticking: no state possessed the breath, and more impor-
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tantly, the depth of an indigenous civil service capable of carrying out the 
economic planning conceived by an often economically naive leadership. 
These wholly unrealistic visions (by African and Western economists) of 
the difficulties of achieving and sustaining rapid economic growth led ine

vitably to major failures . 

After Independence, Fieldhouse writes, African states 'chose the worst of 

all possible worlds; their economies remained in most respects unre
constructed and poor, yet their governments acted as if they were new
modelled and rich . ' Thus African states tended to continue to rely on the 
the most retrograde elements of their economies: peasant-based agricultu
re, heavy dependence on cash crops; continued use of unpopular, ineffi

cient, monopolistic government marketing boards and most disastrously, 

increasing public expenditures financed by virtually uncontrolled public 
borrowing which led to crushing debt and virtual national bankruptcy. 
Seen from a strictly economic point of view this may be so, but seen from 
a broader historical point of view which imbeds economic decisions in the 
political and social pressures of the post-Independence state, it is difficult 

to identify realistic alternatives. The colonial state was able to maintain 
prudent spending policies because it could afford to largely ignore the 
aspirations of the majority population, no independent government could 
even begin to do this - indeed, nationalism destroyed the colonial state 
by promising to satisfy the frustrated ambitions of African peoples, Never

theless, without accepting all of his conclusions, Fieldhouse's emphasis on 

the role of African governments is useful in understanding the internal 
reasons for the disappointing economic expectations of the past twenty 
years . 
At the teaching level, Professor Fieldhouse's introduction to modern 
Black African economic history, is extremely well organized and clearly 
written. If one accepts his theoretical approach it is one of the best intro

ductions to the subject available. 

Robert Papstein 
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Verschenen literatuur 

T. Barker (red.), The economic and social effects of the spread of motor vehicles 

(Hongkong: MacMillan Press 1987) 324 p. 

Veel is al geschreven over de economische en sociale effecten van een 

nieuwe infrastructuur en van de transportmiddelen-industrie, bijvoor

beeld de spoorwegen of de automobielindustrie . Maar over de gevolgen 

van motorvoertuigen, nadat ze eenmaal de fabriek hebben verlaten en als 

kapitaalgoed dan wei als consumptiegoed de wegen vullen, is nog maar 

weinig systematisch geschreven. Economisch-historici uit diverse landen 

beschrijven in dit boek de wijze waarop auto's, motoren, bussen en 

vrachtauto's in toenemende mate het leven van de twintigste-eeuwse 

mens beinvloedden. De onderwerpen varieren van het ontstaan van de in
dustrie (T. Barker) tot de ontwikkeling van autogebruik in Japan (K . Shi
mokawa) en de ontwikkeling van politieke maatregelen om 

verkeersongevallen te beperken U. Foreman-Peck). 

A.J .W. Camijn, Samen effectief; Opkomst, bloei en overgang van de Vereeniging 

van Effectenhandelaren te Rotterdam (Rotterdam: Stichting Historische Publi
caties Roterodanum 1987) 123 p. 

Het 37e deel in de reeks historische werken over Rotterdam onder auspi

cien van het Historisch Genootschap Roterodamum behandelt de geschie

den is van de Organisatie van Effectenhandelaren in Rotterdam . Tegelijk 

is deze studie het resultaat van de eerste opdracht die het Centrum voor 
Bedrijfsgeschiedenis te Rotterdam kort na de oprichting in 1984 kon aan

trekken. De auteur plaatst de ontwikkeling van de organisatie en voorgan

gers in het kader van de ontwikkeling van de geld- en effectenhandel te 

Rotterdam in de negentiende eeuw. 

A.H . Crijns & F .W . Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden 

in Noord-Brabant 1800-1850 (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Kon

takt 1987) [Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland 

72] XXXII + 352 p. 

H.F.J .M. van den Eerenbeemt (red .), Bankieren in Brabant in de loop der eeu

wen (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Kontakt 1987) [Bijdragen tot 
de geschiedenis van het zuiden van Nederland 73] XIII + 349 p. 

Dit zijn twee delen kort na elkaar verschenen in de reeks 'Bijdragen tot 
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de geschiedenis van het zuiden van Nederland' . Beide handelen over een 
aspect van de economische geschiedenis van Brabant. In deel 72 traceren 
de schrijvers de oorsprong van het in Brabant 25 jaar geleden nog wijd 

verbreide gemengde agrarische bedrijf. De studie is in twee delen 

gesplitst. Het eerste deel behandelt de periode tot 1850 (Kriellaars), het 

tweede gedeelte de periode na 1850 (Crijns). De studie is gebaseerd op 
bronnenpublikaties en literatuur. Naar aanleiding van het 250-jarig 
bestaan organiseerde de firma Van Lanschot Bankiers in 1987 een lezin
gencyclus rond allerlei aspecten van geld- en bankwezen in Brabant sedert 
de middeleeuwen. In totaal werden 16 lezingen gehouden, waarvan de 

volledige tekst hier is weergegeven. De bijdragen zijn afkomstig van een 

groot aantal historici uit Nederland en Belgic (o.a. R. van Uytven, 

H. van der Wee en H . W.J . Bosman). Aan de 16 lezingen is een bijdrage 
toegevoegd waarin een aantal gegevens over de ontwikkeling van Van 
Lanschot na 1945 verwerkt is . 

Th. L. M . Engelen, Fertiliteit, arbeid, mentaliteit; De vruchtbaarheidsdaling in 

Nederlands-Limburg, 1850-1960 (Assen: Van Gorcum 1987) 262 p. 

Engelen presenteert in deze historisch-demografische stu die een model, 
waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de economische motivatie en de 

mentale acceptatie van een lagere vruchtbaarheid. Zijn analyse is uitge

voerd op drie niveaus : provincies binnen Nederland, gemeenten in Lim

burg en afzonderlijke Limburgse echtparen. Het begin en het tempo van 
de fertiliteitstransitie in Nederland en Limburg en tevens de verschillen 

tussen de diverse regio's, gemeenten en beroepsgroepen worden in kaart 

gebracht. De auteur concludeert onder meer dat, ondanks de economi

sche ontwikkeling, die motiveert tot het krijgen van minder kinderen, in 
de Limburgse situatie vooral de katholieke leer over gezinsvorming de 
vermindering van het kindertal heeft vertraagd. 

Financiiile instellingen in Nederland 1900-1985; Balansreeksen en naamlijst van 

handelsbanken (Amsterdam: De Nederlandsche Bank 1987) [Statistische 
Cahiers 2] 122 p. 

In maart 1980 verscheen bij De Nederlandsche Bank in de reeks 'Statisti

sche Cahiers' een overzicht van de balansreeksen van financieie instellin

gen in Nederland over de periode 1900-1975. Het overzicht voorzag in 
een grote behoefte aan kwantitatieve historische gegevens betreffende het 
bankwezen in Nederland. In dezelfde reeks verscheen onlangs een herzie

ne en uitgebreide uitgave. De periode is thans verlengd tot 1985 en voor 
de vijf grote handelsbanken is naast de eerder gepubliceerde vijfjaarsreek

sen 1900-1940 een jaarreeks voor 1900-1945 opgenomen . De naamlijst 
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van handelsbanken, verdeeld in een alfabetische en een chronologische 
groepering, is uitgebreid met 400 banken tot een totaal van 800 met meer 
dan 1000 namen. 

P. van Gool, Monetaire transmissie; Een geschiedenis (Amsterdam : V .U . Uit

geverij 1987) 290 p. 

Dit proefschrift beschrijft en analyseert de ontwikkeling van de theorie 
van de monetaire transmissie, dat wil zeggen van de effecten die uitgaan 
van veranderingen in de geldsfeer op het verloop van het economisch pro
ces (bestedingen, produktie, werkgelegenheid, inkomen en prijzen) . Van 
Gool hanteert de chronologische volgorde van opeenvolgende theorieen 
en zet de evolutie van het denken af tegen de feitelijke economische ont
wikkelingen. In twaalf hoofdstukken behandelt de schrijver de ontwikke
ling van de 'naieve' kwantiteitstheorie tot en met de theorie van de 
neo-klassieken, die monetair beleid niet alleen op lange, maar ook op kor
te termijn zinloos achten . Van Gool concludeert dat het transmissieme
chanisme bestaat, maar naar gelang de economische omstandigheiden 

diverse vormen kan aannemen . Er is geen universeel transmissieme

chanisme . 

C. van Hengel, De munten van Holland in de 13e eeuw (Zeist : Vonk 1987) 83 
p . 

Dit werk geeft een overzicht van de muntcirculatie in het graafschap Hol

land in de dertiende eeuw. Naast de omvang van de circulatie wordt ook 
een overzicht gegeven van de intrinsieke waarden en de koersen. In een 
catalogus worden de meest voorkomende munten nader gelllustreerd en 
beschreven. 

P. Hertner & G . Jones (red.), Multinationals : theory and history (Hants: Go
wer Publishing Company 1987) 200 p . 

De theorie van de studie van multinationale ondernemingen en de histori
sche praktijk (het empirisch onderzoek naar deze ondernemingen) worden 
in dit boek bij elkaar gebracht. Het boek is het resultaat van de internatio
nale conferentie van bedrijfshistorici in 1987 te Florence (European Uni
versity Institute) gehouden. Belangwekkende bijdragen zijn onder andere 
de ontwikkeling van de theorie van internationale produktie vanaf het 
mercantilisme, aangevuld met een uitgebreid literatuuroverzicht en ten 

tweede de ontwikkeling en prestatie van diverse Britse, Duitse, Zweedse 
en Franse multinationale ondernemingen gedurende eind negentiende en 
begin twintigste eeuw. 
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Historische Databestanden Nederland 1987. Samengesteld door P. F . A. de 
Guchteneire en S.C.M. de Schaepdrijver (Amsterdam 1987) 48 p . 

Deze gezamenlijke uitgave van het Steinmetz-archief, de Werkgroep Ge

schiedenis en Informatica, het SWIDOC en de KNA W vormt de eerste 
inventarisatie van voorhanden zijnde machine-Ieesbare databestanden op 
historisch terrein in Nederland. De beschrijvingen, in totaal 81 stuks, zijn 
verkregen via een schriftelijke enquete, gericht aan een groot aantal Ne
derlandse onderzoekers en onderzoeksinstellingen . De onderlinge diversi
teit is groot. Er zijn 24 beschrijvingen van demografische en sociaal
topografische gegevens, tien beschrijvingen betreffen specifieke groepen 
(patriciers, dienstboden, kabinetsleden), negen gaan over maritieme ge
schiedenis en er zijn veertien beschrijvingen van juridisch- en 
economisch-historische onderwerpen. Tevens wordt informatie gegeven 
over de bruikbaarheid van de bestanden door andere dan de oorspronke
lijke onderzoekers. 

J. Hoppit, Risk andfailure in English business 1700-1800 (Cambridge: Cam

bridge University Press 1987) 228 p. 

Doorgaans wordt de achttiende eeuw in Engeland geassocieerd met een 
periode van voorspoed en economisch succes. In de jaren na 1750 werd 
de Engelse agrarische samenleving omgevormd tot e~n industriele en wel
varende. Aan deze periode zijn de namen verbonden van Wedgwood, 
Boulton en Watt, stuk voor stuk succesvolle ondernemers. Hoppit laat in 
deze studie echter zien dat deze ondernemers eerder uitzondering dan re
gel waren en constateert zelfs dat naarmate de economische groei vorder
de ook het aantal mislukte ondernemingen toenam. Voorspoed op 

nationaal niveau betekende niet vanzelfsprekend individuee! succes. De 

oorzaken daarvan zijn voor een dee! van externe aard (oorlogen), maar 
vooral van interne. Onbekendheid met produktie, produktiemethoden en 
markt, alsmede een geringe invloed op omstandigheden en 
ondernemingsomgeving, maakte het ondernemen in de achttiende eeuw 

tot een riskante aangelegenheid. 

H. Kellenbenz & H. PoW (red.), Historia socialis et oeconomica; Festschriftfor 

Wolfgang Zorn zum 65. Geburtstag (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesba
den 1987) [Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Bei

heft 84] 369 p. 

Deze bundel, aangeboden aan Wolfgang Zorn, verdient bijzondere aan
dacht vanwege een aantal belangwekkende historiografische bijdragen. 
De bundel is verdeeld in twee gedeelten. In het eerste gedeelte wordt door 
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een aantal deskundigen een overzicht gegeven van de ontwikkeling van 

specifieke terreinen van de economische geschiedenis in Duitsland sedert 
1945. Genoemd kunnen worden de bijdragen van Friedrich-Wilhelm 
Hennin, 'Die agrargeschichtliche Forschung in der Bundesrepublik 

Deutschland von 1949 bis 1986' en Karl Heinrich Kaufhold, 'Forschun

gen zur deutschen Preis- und Lohngeschichte (seit 1930), . In het tweede 

gedeelte komen meer specifieke onderzoeksproblemen aan de orde, waar

onder bedrijfshistorische en economisch-politieke. 

P. W. M. N obelen, Ondernemers georganiseerd; Een studie over het Verbond van 

Nederlandse Ondernemingen in de periode 1973-1984 Cs-Gravenhage 1987) 285 

p. 

Een tot nu toe relatief onderbelichte zijde van de studie van arbeidsver
houdingen in Nederland, namelijk de ondernemersorganisaties, wordt in 
deze dissertatie nader uitgewerkt. Doel is om aan de hand van enkele be
langrijke gebeurtenissen uit het recente verleden de mate van organisato

rische 'hechtheid' kwalitatiefte analyseren . Aan de orde komen de diverse 

ondernemersorganisaties, hun ontstaansgronden, doelen en hun besluit

vormingsprocedures. In het tweede deel van het proefschrift analyseert de 

auteur de interne processen in de ondernemersorganisaties bij onder an

dere de verwerping van het concept-centraal akkoord 1974 door de leden 

van het V.N .O. en het N.C.W. bij de staking om de prijscompensatie in 

1977 en bij de totstandkoming van de aanbevelingen van de Stichting van 

de Arbeid van 1984. 

Ph. Ollerenshaw, Banking In nineteenth-century Ireland; The Belfast banks, 

1825-1914 (Manchester: University Press 1987) 263 p. 

De relatie tussen de opkomst en de rol van banken en de industrialisatie 

is voor het eerst comparatief verkend in: R. Cameron (red.), Banking in 

the early stages of industrialization. Ierland ontbrak echter in de reeks be

schouwde landen. Dit boek wil nieuw licht werpen op de groei en de rol 

van N .V.-banken in Ierland, met name drie banken te Belfast. De auteur 

bestudeert de ontwikkeling van deze banken tegen de achtergrond van de 
economische en sociale ontwikkeling van Belfast, een stad die in de negen

tiende eeuw een stormachtige industriele- en handelsontwikkeling door

maakte en gei"ntegreerd werd in de Britse economie. Ollerenshaw 

nuanceert de opvatting, dat de Ierse banken conservatief waren en niet 

bereid om industriele en commerciele ondernemingen te financieren. 

H. Pohl, S. Habeth & B. Briininghaus, Die Daimler-Benz A . G. in denJahren 

1933 bis 1945; Eine Dokumentation (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesba-
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den 1987) [Zeitschrift fUr Unternehmensgeschichte; Beiheft 47] 394 p. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan nodigde Daimler-Benz in 1983 
de Gesellschaftfur Untemehmensgeschichte uit een onderzoek te verrichten naar 
de ontwikkeling van het bedrijf gedurende de jaren 1933-1945 . Na drie 
jaar kunnen de samenstellers het resultaat van uitgebreid archiefonder
zoek in 182 pagina's tekst en 82 documenten in facsimile presenteren. 
Hoewel het onderzoek in een terughoudende toon gesteld is, is hier nau

welijks sprake van een feestbundel in de meer traditionele betekenis. Wel 
is hier een bedrijfsgeschiedenis ontstaan die, gezien het belang van 
Daimler-Benz voor de economische geschiedenis van Duitsland , van grote 
betekenis is . 

A. Rapone , The Guardian Life Insurance Company, 1860-1920; A history of a 

German-American enterprise (New York: New York University Press 1987) 
210 p. 

De studie van Rapone behandelt de eerste 60 jaar, de zgn. Duitse periode, 
van de Guardian Life Insurance Company. Opgezet door en voor Duitse 
emigres met sterke banden met het moederland, groeide de Germania Li
fe Insurance Company, zoals de onderneming Wen heette , uit tot een be
langrijk integraal deel van de Duitse cultuur in de Verenigde Staten. De 
anti-Duitse stemming tijdens de Eerste Wereldoorlog dwong de maat

schappij niet aIleen de naam , maar ook de koers te veranderen . Daar de 
kennis omtrent de periode v66r 1920 verloren dreigde te gaan , besloot de 
leiding deze te boek te laten stellen. Anita Rapone kon daartoe putten uit 
de omvangrijke archieven van de onderneming. 

G. van Roon, Konjunktur, Konjunkturwende, Konjunkturvergleich und Konjunk

turpolitik (Kiel : Institut fUr Weltwirtschaft an der Universitiit Kiel 1987) 

[Kieler Arbeitspapier 278] 101 p . 

De bijdrage van Van Roon in de reeks 'Kieler Arbeitspapier' is het resul

taat van een studieverblijfvan de auteur in Kiel. In deze studie analyseert 

hij het verschijnsel conjunctuurgolf op basis van een groot aantal waarne
mingen in verschillende tijdreeksen uitgaande van de klassieke conjunc
tuurtheorie . Centraal in het onderzoek van Van Roon staat de analyse 
van de keerpunten. Van Roon tracht bovendien de verschillende verkla
ringen voor het verschijnsel golfbeweging te ordenen. 

A. Sommariva & G. Tullio, German macro-economic history, 1880-1979; A 

study of the effects of economic policy on iriflation, currency deprecation and growth 

(Hongkong: MacMillan Press 1986) 264 p. 
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De auteurs proberen in dit werk de Duitse economische geschiedenis van 

de twintigste eeuw te beschrijven en te verklaren vanuit enerzijds de 
bestaande literatuur en anderzijds nieuw ontwikkelde onevenwichtig
heidsmodellen. In een overzichtshoofdstuk wordt de ontwikkeling van de 

diverse macro-economische grootheden (vraag, betalingsbalans, over

heid, inflatie) in de periode 1880-1979 beschreven. Vervolgens passeren 

bijzondere onderwerpen de revue als de monetaire politiek ten tijde van 
de Gouden Standaard (1876-1913), de Duitse hyperinflatie (1919-1923) 
en de oorzaken van de depressie van 1929-1933. Voor de verklaring van 
de hyperinflatie is een 'disequilibrium' model ontwikkeld. In het laatste 

hoofdstuk wordt een 'macro-economisch groeimodel' voor de Duitse eco

nomie gepresenteerd. Hoewel het een onevenwichtigheidsmodel is, zijn de 

lange termijn-eigenschappen duidelijk neo-klassiek. Dit model wordt ver
volgens gebruikt om de effecten van de oorlogsverwoesting van de Tweede 
Wereldoorlog op de West-Duitse economische groei te analyseren. 

P. Thane & A. Sutcliffe (red.), Essays in social history Vol. 2 (Oxford: Cla

rendon Press 1986) XXXIV + 315 p. 

In de Essays worden twaalf belangrijke bijdragen aan de Engelse sociale 
geschiedenis sedert 1974 gepresenteerd. De artikelen verschenen eerder in 

de Social History, Past and Present, Journal of Social History en Economic History 

Review. In 1974 verscheen het eerste deel en dat geeft tevens de mogelijk

heid om de ontwikkeling in het yak te volgen. Zo wordt duidelijk dat soci
ale geschiedenis in toenemende mate meer een aanduiding is geworden 

voor een integrerende praktijk dan dat zij zich he eft kunnen ontwikkelen 
tot een geheel zelfstandige subdiscipline. Met uitzondering van de bijdra

ge van Hans Medick over proto-industrialisatie behandelen de artikelen 
onderwerpen uit de Engelse sociale geschiedenis in de periode 1750-1919. 

De bundel is voorzien van een uitvoerige en goede inleiding. 

Ty'dschnJt voor Sociale Geschiedenis 13 (1987) aflevering 4. 

Arbeid en arbeidsmarkt vormen de centrale begrippen in dit themanum
mer van het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis. Leo Noordegraaf presen
teert in een inleidend artikel een overzicht van recent onderzoek op dit 

terrein. Eis Kloek analyseert aan de hand van de keurboeken van de oude 

draperie van Leiden de omvang van de vrouwenarbeid tussen 1380 en 

1580. Ad Knotter en Jan Luiten van Zanden hebben een artikel geschre
yen over de immigratie en de arbeidsmarkt in Amsterdam ten tijde van 
de bloei van de stapelmarkt in de zeventiende eeuw. De omvang en de 
functie van de bedeling in relatie tot de arbeidsmarkt in Amsterdam in de 
eerste helft van de negentiende eeuw is door Marco van Leeuwen en Frans 
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Smits bestudeerd . Hetzelfde hebben Nico Siffels en Willem van Spijker 
voor Haarlem in deze periode gedaan maar dan vanuit het perspectief van 
het pauperbestaan. 
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Aan winstenlij st 

(Samengesteld door J.J. Seegers) 

Evenals vorig jaar, zal ook over 1987 een beperkte aanwinstenlijst gepu

bliceerd worden. Niet opgenomen zijn archiefinventarissen, kleinere pu

blikaties en schenkingen. De sterke uitbreiding die de collectie 

gedenkboeken heeft gekregen, zal in de in de eerste helft van 1988 apart 

te verschijnen catalogus opgenomen worden. Aparte vermelding verdient 

nog de aanzienlijke versterking van het tijdschriftenbestand gedurende de 

afgelopen twee jaar zowel in aantal als in volledigheid, alsmede de belang

rijke schenking van verslagen van Kamers van Koophandel uit de negen

tiende eeuw door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam . 

ALGEMENE ECONOMISCHE GE
SCHIEDENIS 

archieven 
ARMSTRONG Oohn) and Stephanie 
J ones Business documents : their ori
gins, sources and uses in historical re
search. - London [etc.]: Mansell 
Publishing Ltd ., 1987 . - 251 p.: ill . , 
lit . opg. index; 25 cm 

congressen 
AUSWIRKUNGEN (Die) von Zollen 
und anderen Handelshemmungen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft vom Mit
tel alter bis zur Gegenwart: Referate 
der 11 . Arbeitstagung der Gesellschaft 
fUr Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
vom 9. bis 13 . April 1985 in Hohen
heim/im Auf trag der Gesellschaft fUr 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte her
ausgegeben von Hans Poh!. - Stutt
gart : Franz Steiner Verlag Wiesbaden , 
1987. - 397 p.: ill . , krt. , lit. opg. in de 
noten , graf. ; 23 cm. - (Vierteljahr
schrift fUr Sozial- und Wirtschaftsge
schichte; Beiheft 80) 

EMERGENCE (The) of a world eco
nomy 1500-1914; papers of the IX. in
ternational congress of economic 
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history/ed. on behalf of the Internatio
nal Economic History Association by 
Wolfram Fischer, R . Marvin McInnis 
and Jiirgen Schneider. - Stuttgart : in 
Kommission bei Franz Steiner Verlag, 
1986. - 2 din . : graf., tab . , lit. opg.; 23 
cm. - (Beitrage zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte; Bd. 33) 

HISTORY and computing: [papers 
for the conference organized by the As
sociation for History and Computing, 
held in March 1986 at London]/ed. by 
Peter Denley and Deian Hopkin . -
Manchester: Manchester University 
Press, 1987. - XIV, 341 p: fig., tab., 
ill ., lit. opg. + bijl.; 22 cm. 

MARKET (The) in history: papers 
presented at a symposium held 9-13 
September 1984 at St . George's Hou
se, Windsor Castle, under the auspices 
of the Liberty Fund/ed. by B.L. An
derson and A.J.H. Latham . - London 
[etc.]: Croom Helm, 1986. - 230 p.: 
fig . , tab., krt. , lit. opg. , index; 23 cm 

MULTINATIONAL enterprise in 
historical perspective/ed. by Alice Tei
chova, Maurice Levy-Leboyer and 
Helga Nussbaum. - Cambridge [etc .]: 
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Cambridge University Press, 1986. -
X, 396 p. : lit. opg. in de noten; 24 cm. 
- Verschenen als deel van het Negende 
Economisch-Historische Congres in 
Bern 1986 

MULTINATIONALS: theory and 
history/ed . by Peter Hertner and Geof
frey Jones. - 2e dr. - Hants: Gower 
Publishing Compo Ltd ., 1987, - VII , 
200 p.: graf., tab . , index, lit. opg.; 23 
cm. - Papers van de conferentie gehou
den aan de European University Insti
tute, Florence, van 19-21 sept. 1983 

NINTH International economic histo
ry congress Bern 1986: debates and 
controversies/[with contribs. by Pierre 
Dubois, Myron P. Gutmann, Jurgen 
Schneider ... et al.]. - Zurich: Verlag 
der Fachvereine, 1986. - VII, 179 p. : 
krt., tab., lit. opg.: 22 cm 

RETROSPECTIVE (A) on the classi
cal gold standard 1821-19311ed. by Mi
chael D. Bordo [and] Anna 
J. Schwartz. - Chicago [etc.]: The 
University of Chicago Press, 1984. -
XI, 681 p.: graf. , lit . opg., tab .; 24 cm. 
- (NBER: conference report) 

WIR TSCHAFT und Gesellschaft III 

Berggebieten = economies et societes 
de montagne: Referate, gehalten am 
Kolloquium zur Geschichte der euro
piiischen Berggebiete, Sepember 1985, 
Graz/hrsg. Markus Mattmuller. 
[Bern]: Allgemeinen Geschichtfor
schenden Gesellschaft der Schweitz, 
1986. - 439 p.: graf., ill., lit. opg., 
krt.; 23 cm. - (Itinera; Fasc. 5/6.1986) 

monografieiin, bundels, algemeen 
BROWN (A.J.) World inflation since 
1950: an international comparative 
study/assisted by Jane Darby. - Cam
bridge [etc.]: Cambridge University 
Press, 1985 . - XIV, 414 p. : lit. opg.; 
24 cm. - (National Institute of Econo
mic and Social Research: economic 
and social studies; 34) 

AANWINSTENLIJST 

CARON (Francois) Le resistible declin 
des societes industrielles/preface de 
Pierre Chaunu. - Paris: Librairie Aca
demique Perrin, 1985. - 330 p. : ill., 
index, lit. opg .; 24 cm. - (Histoire et 
Decadence) 

ECONOMIC (The) and social effects 
of the spread of motor vehicles: an in
ternational centenary tribute/ed . by 
Theo Barker. - Hong Kong [etc .]: 
MacMillan Press, 1987. - XIII, 324 
p.: graf., tab . , lit. opg., index; 23 cm 

ECONOMIC history and the modern 
economist/ed. by William N. Parker; 
[contribs . by Kenneth J. Arrow . . . et 
al .]. - Oxford [etc.]: Basil Blackwell, 
1986. - 105 p. : index, lit. opg.; 23 cm 

ECONOMIC (The) nature of the firm: 
a reader/ed. by Louis Putterman; with 
the assistance of Randy Kroszner. -
Cambridge [etc.]: Cambridge Univer
sity Press, 1986. - 371 p.: fig., tab., lit. 
opg.; 23 cm 

EPSTEIN (Roy Jacob) Econometric 
methodology in historical perspective. 
- herdr. - Ann Arbor (Mich.): 
U.M.l., 1987 - VII, 242 p. : lit. opg. in 
de noten; 22 cm. 
Proefschrift Yale University 

FUTURE (The) of Economic Histo
ry/ed . by Alexander J. Field. - Boston: 
Kluwer, Nijhoff, 1987 . - IX, 356 p.: 
lit. opg., index; 24 cm. - (Recent eco
nomic thought series) 

GOLD (The) standard in theory and 
history/ed. by Barry Eichengreen; 
[contribs. of David Hume, P.B. Wha
le . .. et al.]. - New York [etc.]: Me
thuen, 1985. - VI, 280 p.: lit. opg. in 
de noten; 24 cm 

GROSSE (Die) Krise der dreissiger 
Jahre: vom Niedergang der Weltwirt
schaft zum zweiten Weltkrige/hrsgeg. 
von Gerhard Schulz; mit Beitriigen von 
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Pierre Bertaux ... let al.]. - Giittingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1985. - 280 
p. : lit. opg.; 24 cm 

INTERNATIONAL capital move
ments: debt and monetary system: In-
tern at ion ale Kapitalbewegingen : 
Verschuldung und Wahrungs-
system/hrsg. von Wolfram Engels, Ar
min Gutowski, Henri C. Wallich. -
Mainz: Hase und Koehler, 1984. -
XII, 551 p.: lit. opg.; 23 cm 

MORINEAU (Michel) Pour une 
histoire economique vraie/ouvrage pu
bliee avec Ie concours du Centre Natio
nal des Lettres. - LilIe: Presses 
universitaires de Lille, 1985 . - 512 p. : 
tab., graf., lit. opg.; 24 cm 

ROON (Ger van) Konjunktur, Kon
junkturwende, Konjunkturvergleich 
und Konjunkturpolitik. - Kiel : Institut 
fur Weltwirtschaft an der Universitiit 
Kiel, 1987. - 101 p.: graf., lit. opg. in 
de noten; 19 cm. - (Kieler Arbeitspa
piere. Kiel working papers; 278) 

ST ADTWACHSTUM Industrialisie
rung, Sozialer Wandel: Beitriige zur 
Erforschung der U rbanisierung im 19. 
und 20 . Jahrhundert/hrsgeg. von 
Hans-J urgen Teuteberg; [mit Beitrii
gel von Peter Borscheid, Bruno Fritz
sche, Friedrich-Wilhelm Henning ... 
let al.]. - Berlin : Duncker & Humblot, 
1986. - 276 p .: graf., lit. opg. in de no
ten, krt., tab .; 24 cm. - (Schriften des 
Vereins fur Sozialpolitik, Neue Folge; 
Bd. 156) 

STUDIES of company records 
1830-1974/ed. by J.R. Edwards . -
New York [etc.] : Garland Publishing 
Inc., 1984. - XIV, 346 p.: ill., fig., 
tab., lit. opg.; 24 cm. - (Accounting 
History and the Development of a Pro
fession) 
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EUROPA 

congressen 
ALPENUBERGANGE vor 1850: 
Landkarten - Strassen - Verkehr; 
symposium am 14. und 15 . Februar 
1986 in M unchen/hrsgeg. von Uta 
Lindgren. - Stuttgart: Franz Steiner 
VerlagWiesbaden, 1987 . -188p.: ill., 
krt ., lit. opg. in de noten ; 23 cm. -
(Vierteljahrschrift fur Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte ; Beiheft 83) 

UNTERSUCHUNGEN zu Handel 
und Verkehr der vor- und friihge
schichtlichen Zeit in Mittel- und Nord
europa: Teil I Methodische Grund
lagen und Darstellungen zum Handel 
in vorgeschichtlicher Zeit und in der 
Antike: Bericht uber die Kolloquien 
der Kommission fur die Altertumskun
de Mittel- und Nordeuropas in den 
Jahren 1980 bis 1983/Klaus Duewel, 
Herbert Jahnkuhn ... let al .] . - Giittin
gen: Vandenhoeck und Ruprecht, 
1985. - 490 p.: lit. opg. (Abhandlun
gen der Akademie der Wissenschaften 
in Giittingen: philologisch-historische 
Klasse; 143) 

monografieen, bundels, algemeen 
EXPORTGEWERBE und Aussen
handel vor der Industriellen Revoluti
on: Festschrift fur Georg Zwanowetz 
anliisslich der Vollendung des 65. Le
bensjahres/hrsgeg. von Franz Mathis 
und Josef Riedmann. - Innsbruck: 
Univ. Innsbruck, 1984. - 332 p.: graf., 
tab., lit. opg., reg.; 24 cm. - (Veriif
fentlichungen der Universitiit Inns
bruck; 142) 

FREMDLING (Rainer) Technologi
scher Wandel und internationaler 
Handel im 18. und 19. Jahrhundert: 
die Eisenindustrien in Grossbrittan
nien, Belgien, Frankreich und 
Deutschland. - Berlin : Duncker und 
Humblot, 1986. - 493 p.: graf., tab., 
lit. opg.; 23 cm. - (Schriften zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte; 
Band 35) 
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GILDEN und Ziinfte: kaufmannische 
und gewerbliche Genossenschaften im 
friihen und hohen Mittelalter/hrsg. 
von Berent Schwinekoper; [Beitriige 
von Rolf Sprandel, Ruth Schmidt
Wiegand ... et al .]. - Sigmaringen: Jan 
Thorbecke Verlag 1985. - 463 p .: lit. 
opg. in de noten; 24 cm. - (Vortrage 
und Forschungen; 29) 

REUTER (Edzard) Vom Geist der 
Wirtschaft : Europa zwischen Techno
kraten und Mythokraten. - Stuttgart: 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1986. - 288 
p .: lit. opg., portr.; 23 cm 

SPUFFORD (Peter) Handbook of me
dieval exchange/with the assistance of 
Wendy Wilkinson and Sarah Tolley . -
London: Offices of the Royal Histori
cal Society , 1986. - XCII, 376 p.: lit. 
opg., index; 24 cm . - (Royal historical 
society guides & handbooks; 13) 

STAHLKRISE (Die) in der Europiii
schen Gemeinschaft/hrsgeg. von Fran
cesca Schinzinger und Immo Zapp. -
St. Katharinen: Scripta Mercaturae, 
1985 . - 138 p .: graf. , tab ., lit. opg. in 
de noten; 23 cm. - (Aachener Gespra
che zur Wirtschafts- und Sozialge
schichte; Bd. 1) 

WIR TSCHAFTLICHE und politi
sche Integration in Europa im 19 . und 
20. Jahrhundert/hrsgeg. von Helmut 
Berding; [mit Beitragen von Sidney 
Pollard, Roger Dufraisse, Hans
Werner Hahn ... et all. - Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht , 1984. - 308 
p .: tab., lit. opg. in de noten; 24 cm. -
(Geschichte und Gesellschaft; Sonder
heft 10) 

NEDERLAND 

archieven 
BOS-ROPS a.A.M.Y.) en M. Brug
geman, Archief*Wijzer: handleiding 
voor het gebruik van archieven in Ne
derland. - Muiderberg: Dick Couthin-

AANWINSTENLIJST 

ho, 1987. - 107 p .: ill ., krt., bijl., lit. 
opg.; 25 cm 

bibliografieen, catalogi 
BIBLIOGRAFIE voor de Bedrijfsge
schiedenis/Centrum voor Bedrijfsge
schiedenis; [met medew. van Carla van 
den Berg en Mimi Kamper]. - Rotter
dam: CBG, 1986. - XII, 415 p. : reg.; 
30 cm 

congressen 
PIETER de la Court in zijn tijd : aspec
ten van een veelzijdig publicist 
(1618-1685); voordrachten gehouden 
op het De la Court symposium, Er
asmus Universiteit Rotterdam, 26 april 
19851 uitgeg. onder red. van 
H.W. Blom & I.W. Wildenburg. -
Amsterdam [etc.]: APA-Holland Uni
versity Press, 1986. - XIV , 198 p. : ill., 
portr., krt., lit. opg. in de noten ; 23 cm 

monografieen, bundels, algemeen 
AGRARISCHE geschiedenis van Ne
derland: van prel1'illtorie tot hedenlre
dactie L. Noordegraaf... [et al.] . -
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij , 1986. 
- 168 p.: ill ., lit. opg.; 29 cm 

CAMIJN (A.].W.) Samen effectief: 
opkomst, bloei en overgang van de 
Vereeniging van Effectenhandelaren te 
Rotterdam. - Rotterdam. Stichting 
Historische Publicaties Roterodamum, 
1987 . - 123 p.: ill. , lit. opg. 

CLERX a.M.M.].) Nederland en de 
liberalisatie van het handels- en beta
lingsverkeer (1945-1958) . - Gronin
gen: Wolters-Noordhoff, 1986. - 278 
p.: lit. opg. in de noten, tab., fig .; 25 
cm. - (NIBE-publikatiereeks; 59) 
Tevens verschenen als proefschrift Ka
tholieke Universiteit Brabant 

ENG (Pierre van der) De Marshall
hulp : een perspectief voor Nederland 
1947-1953. - Houten: De Haan/Unie
boek , 1987. - 256 p.: ill., lit. opg., 
tab ., reg.; 22 cm 
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GOEY (F .M.M. de) Geen woorden, 
maar daden: de relatie tussen het be
drijfsleven en de lokale overheid van 
Rotterdam, 1945-1960. - Rotterdam: 
Centrum voor Bedrijfsgesehiedenis, 
1987. - 104 p.: ill. - (Cahier, nr. 3) 

GORP (P.J .M. van) Tilburg eens een 
wolstad van Nederland: bloei en onder
gang van de Tilburgse wollenstoffenin
dustrie. - Eindhoven: Bura Boeken, 
1987. - 335 p.: ill., lit. opg. , reg.; 25 
em. - (Monografieen van het Neder
lands Doeumentatieeentrum van de 
Stiehting Nationaal Industriemuseum; 
dl. 11) 

HENDERIKX (P.A.) De beneden
delta van Rijn en Maas : landschap en 
bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 
1000; 2e ed. - Hilversum: Verloren; 
[Haarlem]: Historisehe Vereniging 
Holland, 1987. - 175 p . : krt., reg., lit. 
opg. in de noten; 26 em. - (Hollandse 
Studien; 19) 

JANSSEN (G .B.) Baksteenfabrieage in 
Nederland: van nijverheid tot industrie 
1850-1920. - Zutphen: De Walburg 
Pers, 1987. - 583 p .: ill . , tab., lit. opg., 
index; 25 em. - (Gelderse Historisehe 
reeks; XVII) 
Ook versehenen a1s proefsehrift Katho
lieke Universiteit Brabant 

JONG (H.]. de) Sehoonbeek: olierijk 
in zuid-oost-Drenthe: een onderzoek 
naar de eeonomisehe en maatsehappe
lijke effeeten van de aardoliewinning in 
Sehoonebeek. - [S.1.]: Het Drentse 
Boek, 1986. - 232 p.: ill., krt . , lit. 
opg. , tab . , graf.; 28 em. - (Drentse 
Historisehe Reeks) 

MARSILJE O. W.) Het finaneieIe be
leid van Leiden in de laat-Beierse en 
Bourgondisehe periode 1390-1477. -
Hilversum: 'Werkgroep Holland 1300-
1500', 1985. - 347 p.: tab., ill. , lit. 
opg. in de noten, reg.; 25 em. - (Stu
dies over Holland in de Middeleem':en; 
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dl . I) 

NEDERLANDSE (Het) bankbiljet in 
zijn verseheidenheid/onder red. van 
M.M.G. Fase, J.R. Steinhauser, 
Joh. de Vries. - [Amsterdam]: De Ne
derlandsehe Bank, 1986. - 226 p.: 
bijl., (Monetaire Monografieen; nr. 6) 

NETHERLANDS (The) and the gold 
standard 1931-1936: a study in policy 
formation and poliey/ed . R.T . Grif
fiths; [contribs . of H.J. Langeveld, 
E . Sehoar!... et a1.] . - Amsterdam: 
NEHA, 1987. - XVI, 214 p.: ill., lit. 
opg. in de noten ; 24 em. - (NEHA
series III; 2) 

NIEUWKERK (Marius van) en Ro
bert P. Sparling, De betalingsbalans 
van Nederland: methoden , begrippen 
en gegevens (1946-1985). - Amster
dam [etc.]: De Nederlandsehe 
Bank/K!uwer, 1987. - 121 p.: graf., 
lit. opg. , tab.; 24 em. - (Monetaire 
monografieen; 7) 

NOBELEN (Paulus Wilhelmus Marti
nus) Ondernemers georganiseerd: een 
studie over het Verbond van Neder
landse Ondernemingen in de periode 
1973-1984. - Moordreeht: P.W.M . 
Nobelen, 1987 . - 285 p.: tab . , fig., lit. 
opg.; 24 em Proefsehrift Erasmus Uni
versiteit Rotterdam 

NOORDAM (D.] .) Leven in Maas
land: een hoogontwikkelde plattelands
samenleving in de aehttiende en het 
begin van de negentiende eeuw. - Hil
versum: Historisehe Vereniging Hol
land/Verloren, 1986. - 262 p. : ill., 
krt., graf. , lit. opg. in de noten, reg.; 
27 em. - (Hollands Studien; 18). 
Tevens proefsehrift Rijksuniversiteit 
Leiden 

ONTSTAANSGESCHIEDENIS (De) 
van het Verbond van Nederlandse On
dernemingen in kort bestek/[samen
gesteld door J.J.C.M. Strik]. 
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's-Gravenhage: Verbond van Neder
landse Ondernemingen, (1987] . - 32 
p.; 30 cm 

ROYEN (P.C. van) Zeevarenden op 
de koopvaardijvloot omstreeks 1700. -
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 
1987. - 296 p .: lit . opg. , tab . Proef
schrift Vrije Universiteit Amsterdam 

SCHOTSMAN (R.J .) De parlemen
taire behandeling van het monetaire 
beleid in Nederland sinds 1863 (daar
onder begrepen de monetaire analyse 
van De Nederlandsche Bank N .V. 
sinds de jaren vijftig). 's
Gravenhage: Staatsuitgeverij; Amster
dam: NIBE, 1987. - 388 p .: bijl., lit. 
opg., tab.; 24 cm. (NIBE
bankhistorische reeks; nr. 3) (Voorstu
dies en achtergronden/WRR; V). Te
yens verschenen als proefschrift 
Katholieke Universiteit Brabant, 
Tilburg 

SIGARENNIJVERHEID (De) in Cu
lemborg: mensen en fabrieken/Ad Eil
lebrecht , Jet Grombergen en Peter 
Schipper. Culemborg: Koolhof, 
1986 . - 175 p. : ill., lit. opg. ; 25 cm 

STOFFER G.) Het ontstaan van de 
NMB: de geschiedenis van haar voor
gangers in de jaren 1900 tot 1927. -
Deventer: Kluwer; Amsterdam: NI
BE, 1986. - 267 p. : ill., tab . , portr. , 
lit. opg. , reg.; 23 cm 

V AN agrarische samenleving naar ver
zorgingsstaat: de modernisering van 
West-Europa sinds de vijftiende 
eeuw/door H.A. Diederiks . .. et aI. -
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1987. 
- 452 p .: ill., graf., tek. , krt., tab.; 24 
cm Bevat bibliografie 

VAN VOC tot Werkspoor: het 
Amsterdams industrieterrein Oosten
burg/[met bijdragen van P.C . Jansen, 
J.B. Kist et aI .] .-Utrecht: Matrijs, 
1986. - 235 p .: ill . , tab., lit. opg. ; 24 
cm 

AANWINSTENLIJST 

VOGEL G.) Een ondernemend echt
paar in de achttiende eeuw: Pieter 
Merkman jr. en Isabella van Leeuwar
den : de Haarlemse garenlintindustrie. 
- Rotterdam: Centrum voor Bedrijfs
geschiedenis, 1987. - 98 p .: ill . , graf. , 
tab.; 24 cm. - (Cahier; nr. 2) 

WIJSENBEEK-OLTHUlS (Thera) 
Achter de gevels van Delft: bezit en 
bestaan van rijk en arm in een periode 
van achteruitgang (1700-1800) . - Hil
versum: Verloren, 1987 . - 490 p.: ill . , 
graf., tab., lit . opg., bijl.; 25 cm . -
(Amsterdamse Historische Reeks. Gro
te serie; dl. 3) Proefschrift U niversiteit 
van Amsterdam 

ZANDEN G.L. van) De industrialisa
tie in Amsterdam 1825-1914. - Ber
gen: Octavo, 1987. - 159 p. : ill., tab. , 
lit. opg.; 23 cm 

BELGIE/LUXEMBURG 

VAN NIEUWENHUYSEN (A.) Les 
finances du duc de Bourgogne Philippe 
Ie Hardi (1384-1404) : economie et poli
tique . - 556 p. : lit. opg. , tab ., reg.; 24 
cm. - (Universite Libre de Bruxelles , 
Faculte de Philo sophie et Lettres; 
LXXXX) 

FRANKRIJK 

CROUZET (Francois) De la superiori
te de I' Angleterre sur la France: I' eco
nomique et I'imaginaire XVIIe - XXe 
sieclesl preface de Pierre Chaunu. -
Paris: Librairie Academique Perrin, 
1985. - VI, 596 p.: graf., tab., lit. 
opg., index; 24 cm. - (Pour I'Histoire) 

DUPONT-FERRIER (Gustave) Etu
des sur les institutions financieres de la 
France it la fin du moyen age. - Paris: 
Firmin-Didot et Cie., 1930-1933. - 3 
dIn .; 26 cm 

ETATS, Fiscalites economies: actes du 
cinqieme congres de I'association Fran-
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caise des historiens economistes 16-18 
juin 1983/textes rassembles et edites 
parJ. BoevieretJ.-C. Perrot. - [S.l.]: 
Publications de la Sorbonne, 1985. -
324 p.: lit. opg., tab .; 24 cm 

RILEY Games C.) The Seven Years 
war and the old regime in France: the 
economic and financial to)). - Prince
ton: Princeton University Press, 1986. 
- XXII, 256 p.: lit. opg. in de noten, 
tab.; 24 cm 

SCHAEPER (Thomas J.) The French 
council of commerce 1700-1715: a stu
dy of mercantilism after Colbert. - Co
lumbus: Ohio State University Press, 
1983. - XVI, 305 p.: lit. opg. 

SCHWEITZER (Sylvie) Des engrena
ges a la chaine: les usines Citroen 
1915-1935. - Lyon: Presses universi
taires, 1982. - 208 p .: ill., tab ., krt., 
portr., lit. opg .; 24 cm 

WEST-DUITSLAND 

bibliografieen, catalogi 
BIBLIOGRAFPHIE zur deutschen 
historischen Stiidteforschung/bearb. 
von Brigitte Schroder und Heinz 
Stoob; in Verbindung mit Wilfried Eh
brecht und Brigitte Schroder, hrsg. von 
Heinz Stoob. - Koln etc.: Bohlau Ver
lag, 1986- dIn.; 27 cm. -
(Stiidteforschung; Bd . 1) 

QUELLEN zur Geschichte des deut
schen Industrie- und Handelstages in 
Kammerarchiven 1861 bis 1918/[ unter 
Leitung von] Wilfried Reiningshaus, 
K1ara von Eyll . .. [et a1.]. - Bonn: 
Deutscher Industrie- und Handelstag, 
1986. - 158 p .: reg.; 24 cm. - (DIHT. 
Materialien zur Geschichte) 

monografieen, bundels, algemeen 
ANPASSUNG (Die) an die Inflation 
= The adaption to inflation/hrsgeg. 
von Gerald D. Feldman . .. let al.]; mit 
Beitr. von Gerold Amrosius, David E. 
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Barclay, Gerald D. Feldman, Martin 
Geyer. . . - Berlin [etc .]: Walter de 
Gruyter, 1986. - 512 p. : tab., lit. opg. 
in de noten; 24 cm. - (Veroffentlichun
gen der historischen Kommission zu 
Berlin; Bd. 67) (Beitriige zu Inflation 
und Wiederaufbau in Deutschland und 
Europa 1914-1924; Bd. 8) 

BLUNK (Michaela) Der Handel des 
Lubecker Kaufmannes Johan Glan
dorp an der Wende vom 16. zum 17. 
Jahrhundert. Lubeck: Schmidt
Romhild, 1985. - III, 366 p.: ill . , tab . , 
lit. opg. , reg.; 21 cm. - (Veroffentli
chungen zur Geschichte der Han
sestadt Lubeck, Reihe B; Bd. 12) 

CONRAD (Cristoph) Erfolgsbeteili
gung und Vermogensbildung der Ar
beitnehmer bei Siemens (1847 -1945). -
Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wies
baden, 1986 . - 175 p. : lit. opg.; 24 cm . 
- (Zeitschrift fUr Unternehmensge
schichte; Beiheft 36) 

FELDMAN (Gerald D.) Armee, In
dustrie und Arbeiterschaft in Deutsch
land 1914 bis 1918/[ ubersetzt nach 
Deutsch von Norma von Ragenfeld
Feldman] - Berlin [etc.]: Dietz, 1985 . 
- 445 p.: ill. , lit. opg. in de noten, bijl., 
index; 23 cm Engelstalige uitg. , 1966: 
Army, Industry and Labor in Germa
ny 1914-1918 

FLASKAMP Gurgen) Aufgaben und 
Wirkungen der Reichsbank in der Zeit 
des Dawes-Planes. - Bergisch Glad
bach/Koln: Josef Eul, 1986 . - 210 p. : 
lit. opg. in de noten, graf., tab.; 21 cm 

GERMAN (The) unemployed : expe
riences and consequences of mass 
unemployment from the Weimar Re
public to the Third Reich/ed. by Ri
chard J . Evans and Dick Geary. -
London [etc.]: Croom Helm, 1987. -
314 p. : graf. , tab., index; 23 cm 

HISTORIA socialis et oeconomica: 
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Festschrift fUr Wolfgang Zorn zum 65. 
Geburtstag/hrsg. von Hermann Kel
lenbenz und Hans Pohl. - Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 
1987. - 369 p.: lit. opg.; 24 cm. -
(Vierteljahrschrift fUr Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte; Beiheft 84) 

GOETZELER (Herbert) und Lothar 
Schoen, Wilhelm und Carl Friedrich 
von Siemens: die zweite Unternehmer
generation . - Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag Wiesbaden, 1986. - 131 p.: ill., 
lit. opg. in de noten; 25 cm 

HENDERSON (William Otto) Manu
facturies in Germany. - Frankfurt 
a .M. [etc.]: Peter Lang, 1985. - 174 
p . : lit. opg. in de noten; 21 cm. - (Eu
ropaisches Forum; Bd. 6) 

JAMES (Harold) The German slump: 
politics and economics 1924-1935. -
Oxford: Clarendon Press, 1986. -
XVI, 469 p .: lit. opg., tab.; 22 cm 

KRENGEL (Rolf) Das Deutsche Insti
tut fur Wirtschaftsforschung (Institut 
fUr Konjunkturforschung) 1925-1979. 
- Berlin: Duncker und Humblot, 1986. 
- 230 p.; 24 cm 

MacLACHLAN (Anne J.) Entrepre
neurship in Mainz, 1780-1860: the 
contribution of smaller business men to 
German industrialization. - Ann Ar
bor: UMI, 1987 . - XVI, 528 p.: bijI., 
lit. opg., tab .; 21 cm. Proefschrift Uni
versity of California, Irvine, 1985 

NACHWIRKUNGEN (Die) der In
flation auf die deutsche Geschichte 
1924-1933/hrsg. von Gerald D . Feld
man unter Mitarbeit von Elisabeth 
Miiller-Liickner; [mit Beitragen von 
Thomas Childers ... et al.]. - Miin
chen: Oldenbourg Verlag, 1985 . -
XII, 407 p.: tab., graf., lit . opg. in de 
noten; 24 cm. - (Schriften des Histori
schen Kollegs; Kolloquien 6) 

AANWINSTENLIJST 

NEUE Forschungen zur Geschichte 
der Hansestadt Lubecklhrsg. von Ant
je Kathrin Grassmann; [Beitragen von 
Wolfgang Hubener . .. et al.]. - Lu
becklhrsg. Schmidt-Romhild, 1985. -
75 p . : lit. opg . in de noten; 21 cm. -
(Veroffentlichungen zur Geschichte 
der Hansestadt Lubeck; Reihe B, Bd. 
13) 

NIEHUSS (Merith) Arbeiterschaft in 
Krieg und Inflation: soziale Schichtung 
und Lage der Arbeiter in Augsburg 
und Linz 1910 bis 1925. - Berlin [etc.]: 
Walter de Gruyter, 1985. - Berlin 
[etc.] : Walter de Gruyter 1985. - 308 
p.: tab., lit. opg. in de noten, graf. , 
reg.; 24 cm. - (Veroffentlichungen der 
historischen Kommission zu Berlin; 
Bd. 59) (Beitrage zu Inflation und Wie
deraufbau in Deutschland und Europa 
1914-1924; Bd . 3) 

OHLSEN (Ralph-Rainer) Der deut
sche Export nach Grossbritannien von 
1923 bis 1933: seine Veranderung und 
seine Bedeutung/mit einem Geleitwort 
von Friedrich-Wilhelm Henning. -
Bergisch Gladbach/Koln: Josef Eul, 
1986. - II, 256 p .: tab., lit. opg. in de 
noten, bijI., reg. ; 21 cm. 
Ook verschenen als proefschrift Uni
versiteit Keulen 

PIERENKEMPER (Toni) Ar
beitsmarkt und Angestellte im deut
schen Kaiserreich 1880-1913: 
Interessen und Strategien als Elemente 
der Integration eines segmentierten 
Arbeitsmarktes . - Stuttgart : Franz 
Steiner Verlag Wiesbaden, 1987. - 391 
p .: reg., lit. opg. in de noten, tab., 
bijl.; 23 cm. - (Vierteljahrschrift fur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Bei
heft 82) 

PRODUKTION (Die) der deutschen 
Huttenindustrie 1850-1914: em 
historisch-statistisches Quellen
werk/bearb. von Stefi Jersch-Wenzel 
und Jochen Krengel; unter Mitarbeit 
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von Bernd Martin; mit einem Vorwort 
von Otto Busch ... - Berlin: Colloqui
um, 1984. - 852 p .: tab.; 24 cm. -
(Einzelveroffentlichungen der histori
schen Kommission zu Berlin; Bd. 43 
Quellenwerke) 

QUELLEN zur Geschichte des Hand
werks: ein Bestandsnachweis fOr die 
Kreishandwerkerschaften in Westfalen 
und Lippe/bearb . von Wilfried Rei
ninghaus . - Dortmund: Stiftung West
faIisches Wirtschaftsarchiv, 1984. -
XXII, 275 p. : index; 22 cm. - (Verof
fentlichungen der Stiftung WestfaIi
sches Wirtschaftsarchiv; 14) 

SOMMARIVA (Andrea) German ma
croecOl~omic history, 1880-1979: a stu
dy of the effects of economic policy on 
inflation, currency depreciation and 
growth/[by] Andrea Sommariva and 
Giuseppe Tullio ; foreword by Clifford 
Wymer. - Hong Kong [etc.]: MacMil
lan Press, 1986 . - XX, 264 p.: fig., 
graf., tab . , index, lit. opg.; 24 cm 

SPILKER (Ernst Moritz) Der Wirt
schaftsraum zwischen den Wirtschafts
raumen: eine Studie uber ausgewiihlte 
Kreise der rechtsrheinischen und ober
hessischen Mittelgebirgslandschaft im 
Zeitalter der Industrialisierung von 
1830 bis 1914. - Koln: Forschungs
institut fur Sozial- und Wirtschaftsge
schichte, 1986. - 223 p.: lit. opg . , tab., 
graf. , ill.; 24 cm. - (Kolner V ortrage 
und Abhandlungen zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte; Heft 38) 

WEIMARER (Die) Republik als 
Wohlfahrtsstaat: zum Verhaltnis von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik in der 
Industrie- gesellschaft/hrsg. von Wer
nt,[ Abelshauser; [mit Beitragen von 
Gunther Mai , HaroldJames . .. et all. -
Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wies
baden, 1987 . - 337 p . : lit. opg. in de 
noten; 23 cm. - (Vierteljahrschrift fUr 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Bei
heft 81) 
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WENGENROTH (Ulrich) Unterneh
mensstrategien und technischer Fort
schritt : die deutsche und die britische 
Stahlindustrie 1865-1895 . - Gottingen 
[etc .]: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1986. - 316 p .: iII., graf., tab., tek. , lit. 
opg . in de noten, reg. ; 25 cm. - (Verof
fentlichungen des Deutschen Histori
schen Instituts London; Bd . 17) 

WOLF (Thomas) Tragfahigkeiten, La
dungen und Masse im Schiffsverkehr 
der Hanse: vornehmlich im Spiegel 
Revaler Quellen . - Koln [etc .]: Bohlau 
Verlag, 1986 . - XI, 246 p .: lit. opg. in 
de noten, graf., tab., reg.; 23 cm. -
(Quellen und Darstellungen zur Hansi
schen Geschichte . - Neue Folge; Bd. 
XXXI) 

GROOT-BRITT ANNIE 

BERG (Maxine) The age of manufac
tures : industry, innovation and work in 
Britain 1700-1820. - London : Fontana 
Press, 1985 . - 378 p.: index, lit. opg. , 
ill . , tab.; 20 cm. - (Fontana history of 
England) 

BONA VIA (Michael R.) The nationa
lisation of British transport : the early 
history of the British Transport Com
mission, 1948-53. - New York : St. 
Martin ' s Press, 1987. - 192 p.: lit. 
opg. in de noten; 23 cm 

BROADBERRY (S.N .) The British 
economy between the wars: a macroe
conomic survey . - Oxfort [etc .]: Basil 
Blackwell, 1986. - 180 p. : graf., tab. , 
lit. opg.; 24 cm 

COLEMAN (D.C .) History and the 
economic past: an account of the rise 
and decline of economic history in Bri
tain. - Oxford: Clarendon Press, 1987. 
- 150 p.: lit. opg. in de noten, index; 
23 cm 

DAVIES (Stephen) and Richard E. 
Caves Britain's productivity gap. -
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Cambridge etc. : Cambridge Universi
ty Press, 1987. - XIV, 131 p . : fig. , in
dex. lit. opg.; 24 cm. - (Occasional 
paper of the National Institute of Eco
nomic and Social Research) 

DICTIONARY of Scottish business 
biography 1860-1960/ed. Anthony Sla
ven [and] Sydney Checkland; associate 
ed. Sheila Hamilton ... let aI.]. - Aber
deen: University Press, 1986. - 2 dIn .; 
28 cm. - Vol. 1 The Staple Industries . 
- XVI, 496 p.: ill., protr., index 

ESSAYS in social history; vol. 2/ed. for 
the Economic History Society by Pat 
Thane and Anthony Sutcliffe. - Ox
ford: Clarendon Press, 1986. 
XXXIV, 315 p. : lit. opg., tab.; 24 cm 

GOURVISH (T.R.) British Railways 
1948-73: a business historylresearch by 
N. Blake... let al.]. - Cambridge 
[etc.]: Cambridge University Press, 
1986 . - 781 p . : index, lit. opg., foto's, 
krt., tab .; 24 cm 

HINKKANEN-LlEVONEN (Merja
Liisa) British trade and enterprise in 
the Baltic States 1919-1925 . - Helsinki: 
Suomen Historiallinen Seura, 1984. -
312 p.: index, lit . opg. in de noten; 21 
cm. - (Studia Historica; 14) 

HISTORY of the British coal in
dustry/[ under the guidance of Peter 
Mathias] . - Oxford: Clarendon Press, 
1984- . - 5 dIn .; 24 cm. 
II. 1700-1830: the Industrial Revoluti
on/Michael W. Flinn; with the as
sistance of David Stoker. - 1984. -
XVIII, 491 p. 
III. 1830-1913 : Victorian pre
eminence/Roy Church; with the as
sistance of Alan Hall and John Kanefs
ky o - 1986. - XX, 831 p. 
V. 1946-1982: the nationalized in
dustry/William Ashworth with the as
sistance of Mark Pegg. - 1986. - XIX, 
710 p. 

AANWINSTENLIJST 

JAY (Douglas) Sterling: it's use and 
misuse: a plea for moderation. - 2nd. 
ed. - Oxford [etc.]: Oxford University 
Press, 1986. - 291 p. : graf., tab., lit. 
opg., index; 20 cm 

JONES (Edgar) A history of GKN: 
vol. 1 Innovation and enterprise, 
1759-1918. - London: MacMillan 
Press, 1987 . - XXXVIII, 442 p.: lit. 
opg., ill.; 28 cm 

JONES (Geoffrey) The history of the 
British Bank of the Middle East/re
search by Frances Bostich, Grigori Ge
renstein and Judith Nichol. 
Cambridge [etc.]: Cambridge Univer
sity Press, 1986/87. - 2 dIn .; 24 cm. -
I. Banking & empire in Iran. II. Ban
king & oil 

LEE (C.H.) The British economy since 
1700: a macroeconomic perspective. -
Cambridge [etc.]: Cambridge Univer
sity Press, 1986. - 297 p.: lit. opg . 
tab., index; 24 cm 

MATTHEWS (K.G.P.) The inter-war 
economy: an equilibrium analysis. -
Hants : Gower, 1986. - XIV, 244 p. : 
lit. opg.; 23 cm 

MIDDLETON (Roger) Towards the 
managed economy: Keynes, the trea
sury and the fiscal policy debate of the 
1930s. - London [etc.]: Methuen, 
1985. - XI, 244 p. : graf., tab., lit. 
opg.; 24 cm 

PETTIGREW (Andrew M.) The awa
kening giant : continuity and change in 
Imperial Chemical Industries. - Ox
ford : Basil Blackwell, 1985. - XXI, 
542 p. : tab ., lit. opg.; 24 cm 

SCOTT Oohn) Corporations, classes 
and capitalism. - Sec., compl. rev. ed. 
- London [etc .]: Hutschinson, 1985. -
319 p.: lit. opg., tab., index; 22 cm 

SHEPHERD (David) British manu-
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facturing investment overseas/ [by] 
David Shepherd, Aubrey Silberston 
and Roger Strange. - London etc.: 
Methuen, 1985. - [XI], 170 p.: graf., 
tab., Ii!. opg.: 24 em 

TWEEDALE (Geotfrey) Sheffield steel 
and America: a century of commercial 
and technological interdependence 
1830-1930 . - Cambridge [etc.]: Cam
bridge University Press, 1987. - 296 
p.: index, lit. opg., tab.; 24 cm 

OVERIG EUROPA 

DICKSON (P[eter] G[eorge] M[uir] 
Finance and government under Maria 
Theresia 1740-1780. - Oxford: Claren
don Press, 1987. - XVIII, 491, XVI, 
453 p.: 2 din.; 23 cm 

KAHAN (Arcadius) The plow, the 
hammer and the knout: an economic 
history of eighteenth century Russia. -
Chicago: The University of Chicago 
Press, 1985. - XI, 399 p.: lit. opg., 
tab. 

LANDAU (Zbigniew) und Jerzy To
maszewski, Wirtschaftsgeschichte Po
lens im 19. und 20. Jahrhundertlins 
deutsch iibertragen und hrsg. von Ber
thold Puchert. - Berlin: Akademie 
Verlag, 1986. - VII, 300 p.: lit. opg.; 
24 cm. - (Forschungen zur Wirt
schaftsgeschichte) 

MONEY and banking in Medieval 
and Renaissance Venice/Frederic C. 
Lane [and] Reinhold C. Mueller. -
Baltimore [etc.]: Johns Hopkins Uni
versity Press, 1985- ; 24 cm. 
Vol. 1. Coins and moneys of account. 
- 1985. - XX, 684 p.: lit. opg., ill. 

REID (Donald) The miners of Decaze
ville: a genealogy of deindustrializati
on. - Cambridge [etc.]: Harvard 
University Press, 1985. - VI, 333 p.: 
krt., lit. opg., index, tab.; 25 cm 
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SCHUBERT (Anrel) The Credit
Anstalt crisis of 1931 - a financial crisis 
revisited. - herdr. - Ann Arbor 
(Mich.): U.M.I., 1987. -XVI, 444p.: 
fig., graf., tab., lit. opg. in de noten; 
22 cm. 
Proefschrift University of South Ca
rolina 

VERENIGDE STATEN 

bibliografieen, catalogi 
CORPORATE America: a historical 
bibliography/ed. by Lance Klass and 
Susan Kinnell. - Santa Barbara (Ca
lif.) [etc .]:ABC Clio Information Ser
vices, 1984. - XII, 341 p.: reg.; 24 cm 

monografieen, bundels, algemeen 
CLEVELAND (Harold B. van) and 
Thomas F. Huertas, Citibank 
1812-1970/with Rachel Strauber. .. [et 
al.] . - Cambridge Mass.: Harvard 
University Press, 1985 . - 456 p.: ill., 
portretten, tab., graf., lit. opg. in de 
noten; 24 cm. - (Harvard studies in 
business history; 37) 

CRITCHLOW (Donald T.) The 
Brookings Institution, 1916-1952: ex
pertise and the public interest in a de
mocratic society. - DeKalb, Ill.: 
Northern Illinois University Press, 
1985. - XIV, 247 p.: lit. opg., ill. 

GRAHAM (Margaret B.W.) RCA 
and the Video-Disc: the business of re
search. - New York: Cambridge Uni
versity Press, 1986. - XIV, 258 p.: ill., 
bijl., lit. opg., index; 24 cm. - (Studies 
in the economic history and policy of 
the United States in the twentieth 
century) 

HOFSOMMER (Dou L.) The Sou
thern Pacific, 1901-1985Iforew. by Ri
chard C. Overton. - College Station 
(Texas): Texas A & M University 
Press, 1986. - 373 p. : ill., krt., lit. 
opg., index; 29 cm 
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INGHAM Gohn N.) Biographical dic
tionary of American business lea
ders/( consulting editors Vincent 
P. Carosso ... et al.]. - Westport, Con
necticut [etc.]: Greenwood Press, 
1983. - XVI, 2026 p.: bij!., index. - 4 
dIn.; 24 cm 

JEFFERYS (Steve) Management and 
managed: fifty years of crisis at 
Chrysler. - Cambridge etc.: Cambrid
ge University Press, 1986. - 290 p.: 
graf., tab., lit. opg., index; 24 cm 

KINDLEBERGER (Charles P.) 
Marshall plan days/[published to com
memorate the 40th. anniversary of the 
Marshall Plan 5th. June 1987]. -
Boston [etc.]: Allen & Unwin, 1987. -
273 p.: lit. opg., tab., index; 23 em 

KLEIN (Maury) The life and legend of 
Jay Gould. - Baltimore [etc.]: The 
John Hopkins University Press, 1986. 
- XVI, 595 p.: ill., portr., lit. opg., in
dex; 25 cm 

KUHN (Arthur J.) GM passes Ford, 
1918-1938: designing the General Mo
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Pennsylvania [etc.]: Pennsylvania Sta
te University Press, 1986. - XII, 380 
p.: index, lit. opg., graf., tab .; 24 cm 

LIEBENAU Gonathan) Medical scien
ce and medical industry: the formation 
of the American pharmaceutical in
dustry/pub!. by MacMillan press in as
sociation with Business History Unit, 
University of London. - London [etc.]: 
MacMillan Press, 1987. - IX, 207 p.: 
lit. opg., index; 24 cm. - (Studies in 
Business History) 

REICH (Leonard S.) The making of 
American industrial research; science 
and business at GE an Bell, 1876-1926 . 
- Cambridge [etc.]: Cambridge Uni
versity Press, 1985. - XVI, 309 p.: ill., 
portr., index, lit. opg.; 24 cm 
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VATTER (Harold G.) The U.S. eco
nomy in World War II. - New York: 
Columbia University Press, 1985. -
198 p .: lit. opg., tab., index: 24 cm. -
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vernment and Society) 

WIGMORE (Barrie A.) The Crash 
and its aftermath: a history of securities 
markets III the United States, 
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wood Press, 1985. - XX, 731 p.: bij!., 
tab., lit. opg., index; 25 cm. - (Contri
butions in Economics and Economic 
History; 58) 

WORTHY Games C.) Shaping an 
American Institution: Robert E. Wood 
and Sears, Roebuck. - Urbana [etc.]: 
University of Illinois Press, 1984. - 299 
p.: portr., lit. opg., index; 24 cm 
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BRYCE (Robert B.) Maturing in hard 
time: Canada's departement of finance 
through the Great Depression. 
Kingston [etc.]: Public Administration 
of Canada, 1986. -XII, 278 P.: 
Lit.opg.; 24 cm. - (Canadian Public 
Administration Series) 

CUSUMANO (Michael A.) The Japa
nese automobile industry: technology 
and management at Nissan And Toyo
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versity Press, 1985. - XX, 487 P.: 
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ry/ed. bij Tom Traves. - Toronto: 
McClelland and Stewart, 1984. - 213 
p.: lit. opg.; 21 cm. - (The Candian 
Social History Series) 

EASTERN banking: essays In the 
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Banking Corporation/ed. by Frank 
H .H. King. - London: The Athlone 
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HISTORY (The) of statistics in the 
17th and 18th centuries against the 
changing background of the intellectu
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tures by Karl Pearson given at 
University College London during the 
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E.S. Pearson. - London: Charles Grif
fin & Compo Ltd., 1978. - XIX, 744 
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door R . Bijlard, F. Budzelaar ... ret 
al.]. - Eindhoven: T. H . Eindhoven, 
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STIGLER (Stephan M .) The history 
of statistics: the measurement of uncer
tainty before 1900. - Cambridge 
[etc.]:Belknap Press of Harvard Univ . 
Press, 1986. - XVI, 410 p. : ill., index, 
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TECHNIEK maakt geschiedenis/Mar
tijn Bakker. . . ret aI.; bew. en coordina
tie Wil de Vries]. - Den Haag: 
Ingenieurspers ; Zeist: Vonk, 1987. -
128 p.: ill., tek.; 24 cm. 
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HOLTZ (Joachim) Kritik der Geld
entstehungstheorien: Carl Menger, 
Wilhelm Gerloff und eine Untersu
chung tiber die Entstehung des Geldes 
im aIten Agypten und Mesopotamien . 
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- Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 
1984. - VII, 401 p. : lit. opg.; 21 cm. 
- (Mainzer Ethnologischer Arbeiten; 
5) 

GOOL (P .van) Monetaire transmissie: 
een geschiedenis. - Amsterdam: V .U. 
Uitgeverij, 1987. - 290 p . : lit. opg. 
Proefschrift Amsterdam 

JOSEPH Alois Schumpeter: a biblio
graphy 1905 - 1984/compiled by Mi-
chael I. Stevenson. 
Westport/Connecticut [etc.]: Green
wood Press, 1985. - XV, 137 p.: in
dex, lit. opg. : 25 cm. - (Bibliographies 
and Indexes in Economics and Econo
mic History; nr. 1) 

MURPHY (Antoin E.) Richard Can
tiIIon: entrepreneur and economist. -
Oxford: Clarendon Press, 1986. - 336 
p .: ill. , graf., tab., bijl., lit. opg.; 24 
cm. 

THIREAU (Jean - Louis) Charles du 
Moulin (1500 - 1566): etude sur les 
sources, la methode, les idees politi
ques et economiques d'un juriste de la 
Renaissance. - Geneve: Droz, 1980. -
459 p. : lit . opg., portret ; 26 cm. 
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ADMINISTRATION des finances de 
la Republique francaise en I'an 8 et en 
I'an 9 [- 14] . - Paris : Imprimerie de la 
Republique , an X(1802) - 1807. - 4 
din.; 29 cm. - Aanwezig: an 8 - an 
10(1 deel); an 12 - 14 

BARTJENS (WiIIem) Cijfferringhe. -
't Amsteldam: Michiel de Groot, 1676 . 
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delende van verscheyde regulen der re
kenkonst, aile kooplieden noodich te 
weten . - 276 p.: fig. 
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(R.v.)JohannJoachim Becher: ein bei
trag zur Geschichte der National Oeko-
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nomieklvon R.v . Erdberg 
Krczenciewski . - Jena: Gustav Fi
scher, 1896. - VI, 141 p .: lit. opg. in 
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FEENSTRA KUIPER (P .) Het geld 
beschouwd als waardemeter en ruil
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bestier: nopens de levensmiddelen en 
koopwaren in Gantsche Republiek: 
met eenige aanmerkingen over ver
scheide andere gewichtige stoffen: brief 
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246 , [18] p. : ill.; 18 cm . 
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- New York: printed and sold by 1. Ri
ley & CO., 1806. - XV, 152, [16] p. ; 20 
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JAEGER (Ernst Ludwig) Lucas Pacci
oli und Simon Stevin, Nebst einigen 
jungeren Schriftstellern tiber Buchhal
tung: Skizzen zur Geschichte der Kauf
manischer, staatlichten und 
landwirtschaftlichen Buchfiirung/von 
Ernst Ludwig Jager. - Stuttgart : Kro
ner, 1876. - XVI, 216 p . 21 em. 

KOENEN (H.J .) Voorlezingen over 
de geschiedenis van scheepsbouw en 
zeevaart. - Amsterdam: Binger & Zo
nen, 1854. - 170 p .: lit. opg.; 24 cm. 

MEUSEL 00hann Georg) Lehrbuch 
der Statistiklausgearbeitet von Johann 
Georg Meusel. - 2. Ausgabe . - Leip
zig: by Casper Fritsch, 1794. - XV, 
664 p.; 21 cm. 

MILLIN (Aubin - Louis) Voyage 
dans les departements du Midi de la 
France. - it Paris : de l'Imprimerie Im
periale, 1807 . - 2 din . ; 22 cm. 

PEDDIE (Alexander) The linnen ma
nufacturer, weaver, and warper's as
sistant, containing a new and correct 
set of tables, drafts, cordings, arithme
tical rules and examples, adapted to the 
present state of the woolen and linen 
manufacture, and household customa
ry weaving/ill. with engravings. -
Glasgow: Khull & Co., 1817 . - XVIII , 
475p . : tab. + pI.; 14 cm. 

PIERE (Heinrich) Theoretisch-
practische Anweisung zur grundlichten 
Erlernung der doppelten Italienischen 
Kaufmannischen Buchhaltung .. ./prac
tisch dargestellt van Heinrich Piere. -
Wien: Uuncker], 1804 - 1805 . - 3 
din.; 23 cm. 
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POULLAIN (Henry) Traitez des mo
neyes/par Henry Poullain. - a Paris: 
chez Frederic Leonard, 1709. - [22]. -
454, [46] p.; 17 cm. 

SCIENTIFIC management: a collecti
on of the more significant articles desc
ribing the Taylor system of 
management/ed. by Clarence Bertrand 
Thompson. - Cambridge (Mass.) 
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[etc.]: Harvard University Press, 1914. 
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studies; vol. 1) 

STATISTICAL journal and record of 
useful knowledge. - 1- - [S.l : s.n .]' 1 
(1837)1-; 22 cm. Aanwezig: 
1(1837/38) 1-5 
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