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Spreken(de) cijfers?
Een beschouwing over het nationaal inkomen in de pre-statistische periode
Toen Deane en Cole in 1962 British economic growth publiceerden, werd het
in de voornaamste economisch-historische tijdschriften gerecenseerd. i
Terwijl de recensenten eensgezind en vol bewondering waren voor de durf
en inzet van de auteurs, waren zij veel voorzichtiger over de waarde en
bruikbarheid van de bereikte resultaten. Een ging zelfs zo ver te stellen
dat: " ... It may be that all it shows is that at present the amount of relevant quantitative information is inadequate; and that the body of applicable statistical techniques and philosophy is ill-adapted to historical studies.
We do not seem, for example, to have criteria for deciding that we know
so little as to be better saying 'we know nothing' than claiming 'we know
something' " .2 Desondanks verschenen in een periode van zeven jaar
vier heruitgaven van het boek. De gegevens hebben kritiekloos hun weg
in het economisch-historisch metier gevonden\ zij vormen het statistisch
fundament voor de analyse van de Engelse economische geschiedenis en
zijn tevens de grondstof geweest voor allerlei exercities in internationale
vergelijkingen . Na bijna vijftien jaar was echter het beeld van de Engelse
economische ontwikkeling in de periode v66r en gedurende de zgn . Industrieie Revolutie, zoals dit door Deane en Cole gegeven wordt, aan een
grondige herziening toe.
Het beeld van de achttiende eeuw dat Deane en Cole beschrijven is dat
van een matige economische groei. De acceleratie, die het inkomen per
hoofd van de bevolking boven de 1 % tilt, werd voor het eerst zichtbaar
na 1780. De groei over de gehele periode werd door de industrie geleid,
met uitzondering van het tijdvak 1760-1780 toen aileen de diensten en de
overheidssector een groei per hoofd vertoonden. De reeie toename van industrie/handel bereikte in de decennia 1780-1800 een groei van bijna
3,5%.4 In de decennia daarna lag de groei, in lopende prijzen, in ieder
geval nog daarboven (Tabel 1). Terwijl dit beeld aannemelijk lijkt en ook
al in 1962 getuigde van een gewijzigde visie op periodisering en groeitempo in vergelijking met daaraan voorafgaande veronderstellingen, was het
ook destijds voor ernstige kritiek vatbaar. De geformuleerde kritiek komt
voort uit bedenkingen tegen de gebruikte bronnen en plaatst vraagtekens
bij de gemaakte veronderstellingen en de gevolgde statistische procedures.
De bronnen bestaan uit zowel schattingen op basis van contemporaine
auteurs als eigen aanvullende schattingen van sectorale reeksen, afgeleid
voornamelijk uit handels- en belastinggegevens. Het beeld, dat contemporaine bronnen geven is zelden een betrouwbaar beeld van de realiteit.
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Tabel 1 Gemiddelde Jaarlijkse groeipercentages van het nationaal produkt volgens Deane en
Cole, 1700-1830

Nijverheid

1700/60
1760/80
1780/1800
1801131

Agrarische
sector

Overige

Totaal

& handel

Totaal
per hoofd

0,98
0,49
3,43

0 ,24
0,47
0,65

0,83
0,98
1,60

0,66
0,65
2,06
2,86

0,45
-0,04
1,08
1,41

Bran: Ph . Deane & W.A. Cole, British economic growth 1688-1959 (Cambridge
1964) 78, 282.

Daarvan zijn de auteurs zich ook bewust. Dit neemt echter niet weg dat
zij de kwaliteit van eigentijdse bronnen, indien noodzakelijk voor het resultaat, overschatten. Zo geeft, om een voorbeeld te noemen, Gregory
King een beeld van de Engelse samenleving, dat meer agrarisch is dan uit
later onderzoek op basis van demografische gegevens gebleken is . Het
overnemen van deze interpretatie heeft geleid tot een onevenwichtige raming van de structuur van de Engelse economie en tot de introductie van
dubieuze en weinig representatieve wegingsfactoren.
De grootste en meest zwaarwegende bezwaren zijn echter aan te voeren
tegen de gehanteerde veronderstellingen. Deze veronderstellingen man ifesteren zich waar gegevens geheel of grotendeels ontbreken. De auteurs
stellen dan al te vaak de groei in de onbekende sector gelijk aan de groei
van de bevolking. Zij veronderstellen een nul-groei per hoofd van de bevolking. De groei van de landbouw is gedeeltelijk afgeleid van de veronderstelling dat de graanproduktie gelijke tred hield met de bevolkingsontwikkeling. Deze veronderstelling van een constante consumptie per hoofd
van de bevolking wordt gemodificeerd met een netto invoer/uitvoer-saldo .
Daarmee is de volledige samenhang tussen agrarische produktie en de bevolkingsontwikkeling wei verminderd, maar niet verdwenen. Ook van de
sector diensten en pachten wordt aangenomen dat deze met eenzelfde percentage als de bevolking toenam. Hierop worden echter geen correcties
toegepast, hoewel de auteurs elders vaststellen dat er sprake was van een
daling van het aandeel van deze sector.
De con stante nul-groei per hoofd van de bevolking is van grote betekenis
als het gewicht van deze sectoren in het nationaal inkomen bekeken
wordt. De agrarische sector wordt geschat op een aandeel van 43 % en de
dienstensector op 20 %, tezamen 63 %. Meer dan de helft van de schatting
van het nationaal inkomen is derhalve gebaseerd op de veronderstelling
dat er geen groei per hoofd was. Deze veronderstelling vlakt het beeld van
de economische ontwikkeling sterk af. Dit impliceert tevens dat de geconstateerde groei in de decennia na 1780 afkomstig moet zijn van de sec-
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tor nijverheid en handel.
Deane en Cole maken een onderscheid tussen de produktie voor de
binnen- en buitenlandse markt. De binnenlandse markt, met een sectoraandeel van 12 %, wordt verondersteld representatief vertegenwoordigd te
zijn door de produktie van leer, bier, kaarsen en zeep. Van de resterende
18%, waaronder de textielindustrie, wordt aangenomen dat deze - de facto - uitsluitend voor de buitenlandse markt werkte. De produktie in deze
groep is evenredig aan de ontwikkeling van de gecombineerde in- en uitvoer . Hoewel het logisch lijkt dat een toename in de invoe r- en/of uitvoergegevens een weerspiegeling is van een toe name in de exportindustrie, is
het weinig aannemelijk dit verband proportioneel te stellen. Voor een
aantal produkten, waarvan katoen de belangrijkste is, is de grondstof duidelijk ingevoerd . Toch zouden wij aileen kunnen spreken van een directe
relatie tussen produktie en invoer, als wij zouden kunnen vaststellen dat
er geen verschuiving plaatsvond in de samenstelling van het produktiepakket. Dit betekent dat er geen verschuiving plaatsvond van dure naar
goedkope eindprodukten en dit lijkt niet waarschijnlijk. 5 Voor produkten
als wol, waarvan de invoer een minder grote rol speelt, wordt de produktie afgeleid uit de uitvoer: 40% groei in de uitvoer betekent een groei van
40% in d e industrieIe output. Dit groeicijfer houdt geen rekening met de
mogelijkheid dat toenemende export ten koste ging van de binnenlandse
consumptie. Het feit dat de industrieIe ontwikkeling in de eerste plaats afgeleid is uit de cijfers van in- en uitvoer, geeft aan de periodisering van
Deane en Cole een problematisch karakter. Deze houdt geen rekening
met het feit dat een verschuiving tussen binnen- en buitenlandse handel
op hetzelfde moment plaats vindt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
zij juist in de decennia na 1780 , toen Groot-Brittannie de koloniale markten overnam, de grootste groei van de industrie constateren.

Nieuwe gegevens
Thans is een herziening meer noodzakelijk geworden als gevolg van het
beschikbaar komen van nieuwe onderzoeksresultaten . Van grote invloed
op de herziening zijn de nieuwe berekeningen van de bevolkingsontwikkeling, 6 gezien het grote gewicht van de bevolking in het verloop van het
nationaal inkomen . Ook ten aanzien van de wegingsfactoren 7 en de industrieIe produktie 8 zijn verbeterde gegevens beschikbaar gekomen.
Nieuw onderzoek op het gebied van de agrarische ontwikkeling heeft het
beeld voor de achttiende eeuw kunnen verfijnen. 9 De herziening van het
beeld voor de achttiende eeuw is vooral het werk van N.F.R. Crafts geweest, die in vele artikelen en een boek het werk van Deane en Cole bekritiseerd heeft (Tabel 2).10
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Tabel 2 Gemiddelde jaarlijkse groeipercentages van het nationaal produkt volgens nieuwe
berekeningen, 1700-1831

Deane &
Cole

Linden &
Williamson

Harley

Crafts

Cole (herziening)

1700/60
1760/80

0,66
0,65

0,39

0,56

0,69
0,70

0,84
0,65

1,01

1,3 1

178011800
1801131

2,06
2,86

1,32
1,97

2,06

2,23

Per hoojd van de bevolking

Deane &
Cole

Lindert &
Williamson

Harley

Crafts

Cole (herziening)

1700/60
1760/80

0 ,45
-0 ,04

0,19

0,27

0,31
0,01

0,46
-0,09

0,14

0,33

178011800
1801131

1,08
1,41

0,35
0,52

1,00

0,86

Bronnen: P. H. Lindert & J.G . Williamson, 'Revising England's social tables
1688-18 12 ', Explorations in Economic History 19 (1982) 385-408; C . K. Harley, 'British industrialization before 1841; Evidence of slower growth during the Industrial
Revolution ' ,Journal oj Economic History 42 (1982) 267-289 [H arley berekent de gemiddelde jaarlijkse groeipercentages over 1700170, 1770/1815 en 1815 /41 J;
N.F.R. Crafts, British economic growth during the Industrial Revolution (Oxford 1985) .
Na de publikatie van British economic growth zijn door Cole in 1972 en 1981 kleine
verande ringen en aanvullingen aangebracht; W.A . Cole, 'Eighteenth-century
economic growth revisited', Explorations in Economic History 10 (1973) 327-348;
idem, 'Factors in demand 1700-80', in: R. Floud & D. McCloskey , The economic
history oj Britain since 1700; I. 1700-1860 (Cambridge 1981) 36-65.
Tabel 3 Vergelij'king van de gemiddelde groeipercentages per sector en totale goederenproduktie
volgens Deane en Cole en Crafts, 1700-1831

Agrarische sector

1700/60
1760/80
178011800
1801/31

IndustrieIe secto r

Crafts

Deane &
Cole

Crafts

Deane &
Cole

0,60
0,13
0,75
1, 18

0,24
0,47
0,65

0,71
1,51
2,11
3,00

0,98
0,49
3,43

Produktie
van goederen
Crafts

0,64
0,61
1, 35
2,18

Bron: Zie Tabel 1 en 2.
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Welke zijn nu de implicaties van de door Crafts en anderen beschikbaar
gekomen nieuwe onderzoeksresultaten? In de eerste plaats is de trend van
de groei van het nationaal inkom en over de gehe!e linie lager komen te
liggen, met als zeer opvallend kenmerk het ontbreken van discontinuiteit.
De tweede implicatie is dat Enge!and in de achttiende eeuw vee! rijker was
dan eerder verondersteld. Uit de groeicijfers per sector (Tabel 3) blijkt dat
de landbouw sneller groeide dan Deane en Cole veronderstelden en dat
de snelste groei geconcentreerd was in de eerste helft van de achttiende
eeuw , met een aanzienlijk langzamere groei in de decennia daarna. Deze
periodisering is in overeenstemming met recente bevindingen over een geringere toename van de agrarische produktie tijdens het begin van de 'enclosures' . II De tegengestelde beweging in de ontwikkeling over de perioden 1700-1760 en 1760-1780 is ook terug te vinden in de industrieIe sector. Over de periode tot 1780 genomen komt echter de totale groei dicht
in de buurt van de uitkomsten van Deane en Cole. Ook de uitkomsten
van de schattingen volgens Harley wijzen daarop .
Een groot verschil tussen de 'oude' en de 'nieuwe' schattingen ligt in de
periode na 1780. De sterke toename van de sector industrie en handel bij
Deane en Cole is bij Crafts zowel relatief als absoluut veel minder geworden . Er is hier veeleer sprake van acceleratie, dan van een breuk in de
reeks. De discontinulteit, door Deane en Cole al verminderd , raakt daarmee nog verder naar de achtergrond.
Wat is de essentie van dit gewijzigde bee!d? Terwijl wij ons vooral op de
samenstellende reeksen van het nationaal produkt gericht hebben, is nog
een groot aantal variabelen mede gewijzigd; de langzamere groei en de
grotere rijkdom betekenen dat er 6f minder geinvesteerd werd 6f sprake
was van een lagere kapitaal/output-ratio . Macro-economisch betekent dit
of minder druk op de consumptieve bestedingen om de groei te bereiken
of dat de produktieve potentie van de nieuwe technologie minder was dan
we eerder veronderstelden.
De nieuwe uitkomsten hebben het deb at over de levensstandaard doen
oplaaienl2 en een verschuiving veroorzaakt van de vraagstelling betreffende een verklaring voor de IndustrieIe Revolutie naar: 'Why did Britain
grow so slowly?>13 De nieuwe reeksen vormen de aanleiding voor een
verschuiving naar het kader van de Engelse ervaring. 14
Engeland, Frankrijk en Nederland

Wat betekent dit nieuwe Engelse bee!d voor andere landen? Deze vraag
heeft de meeste relevantie gekregen in het kader van de Franse geschiedschrijving. Sinds de dagen dat Amerikanen, op zoek naar oorzaken voor
het verlies van Frankrijk tegen de Nazi's in 1940, Frankrijk gingen vergelijken met Duitsland (en toen ze de smaak te pakken kregen ook met En 71

geland) is er een rijke literatuur ontstaan over de relatieve Franse economische achterstand. 15 Voor de achttiende eeuw heeft het onderzoek zich
daarbij geconcentreerd op de vraag of, en zo ja, in hoeverre Frankrijk achter de Engelse Agrarische en/of Industride Revoluties aanliep, door de
Engelsen kernachtig samengevat in de vraag: 'Why was England first? '
In een merkwaardig boek, dat een standaardwerk had kunnen zijn indien
het vijftien jaar eerder gepubliceerd was, hebben Keyder en O'Brien zich
deze vraag gesteld en de cijfers van Deane en Cole vergeleken met de
Franse cijfers van Toutain, Marczewski en anderen . 14 Met de beperking
van de analyse tot de produkiie van goederen - de onmogelijkheid de omyang en het verloop van diensten te schatten noopten hen hiertoe - hebben zij toen al geconstateerd dat de produktie van goederen in Frankrijk
veel sneller groeide dan die in Groot-Brittannie. Het gevolg daarvan was
dat aan de vooravond van de Franse Revolutie Frankrijk Engeland was
voorbijgestreefd voor wat betreft gemiddelde produktie per hoofd. Aileen
in de daarop volgende periode van oorlog en revolutie, economische ontwrichting en herstel slaagden de Engelsen erin een voorsprong te nemen .
Deze ontwikkeling wordt versterkt indien wij de veel tragere groei volgens
de nieuwe berekeningen als uitgangspunt nemen voor de vergelijking tussen Frankrijk en Engeland. We kunnen constateren dat de kloof tussen
Engeland en Frankrijk in de agrarische sector aanzienlijk verkleind werd
en dat, afhankelijk aan wiens herschattingen het grootste vertrouwen gehecht wordt , de kloof in industride groei toe- of afnam (Tabel 4) . 18 Veranderingen in groeigraad hebben ook consequenties voor relatieve verschillen in inkomensniveau ofwel aan het begin, ofwel aan het einde van
de desbetreffende periode. Uitgaande van de veronderstelling dat de verhouding in 1780/90 in produktie per hoofd juist is en met een terugprojecteren, tot 1700 (in con stante prijzen), was het Franse inkomen per hoofd
£4,71. Het gebruik van de cijfers van Deane en Cole geeft het equivalent
van £5,23. Het verschil groeit echter met de herziene cijfers van Crafts
als uitgangspunt tot £5,77.
Betekent dit dat wij nu ook het beeld van een Licht achterstaande Franse
economie aan het begin van de achttiende eeuw als achterhaald moeten
beschouwen? Het antwoord is vermoedelijk nee. Wat hebben wij nu gedaan met deze exercitie? Wij hebben wat de Engelse cijfers betreft een willekeurige schatting op basis van een aselecte steekproef en dubieuze veronderstellingen vervangen door een andere, misschien verfijnder, maar
even willekeurige. Deze hebben wij afgezet tegen een reeks willekeurige,
gebrekkige en dubieuze Franse gegevens die, met juist andere steekproeven, veronderstellingen en ingebouwde 'biasses', een jaar of dertig gele den opgesteld zijn. Er is hier geen ruimte voor kritiek op de Franse cijfers
en berekeningen, maar ook als zij herzien worden - en dat is nodig - is
het toch hoogst onwaarschijnlijk dat ze in voldoende mate vergelijkbaar
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zouden zijn om nauwkeurig nuances en groeiverschillen in inkomensniveau te berekenen.
De verhoging van het Britse nationaal inkomen per hoofd in 1700 herleid
uit de nieuwe schattingen, heeft ook zijn sporen nagelaten op de interpretatie van de Nederlandse economische geschiedenis. Uitgaande van het
feit dat de Republiek rijker was dan Engeland destijds, hebben zowel Riley als Jan de Vries de kans gegrepen om het Nederlandse inkomen per
hoofd omhoog te schroeven. 19 Precies hoever omhoog is een twistpunt.
Dat levert voor beiden de kans om een lijn te trekken tussen deze schattingen en het dichtstbijgelegen vaste punt in een zee van onbekendheid , namelijk de schattingen van 1860. Nog afgezien van het feit dat 1860 meer
op een zandbank lijkt dan een rotspunt,20 is de manier waarop de exponentieIe lijn tussen de beide punten geschoven, gebogen en gemanipuleerd wordt , ten einde te voldoen aan het beeld dat elk van de auteurs
heeft ontleend aan andere partieIe bronnen over de subperioden, verre
van een voorbeeld van wetenschappelijke nauwkeurigheid. Ook ills deze
intui"tieve berekeningen van het nationaal inkomen waren omgetoverd tot
een exacte statistische weerspiegeling van hun 'werkelijkheid', zouden wij
dan een stap vooruit hebben gemaakt? We zouden dan opnieuw opgezadeld worden met een reeks schattingen op basis van andere reeksen
'proxys' en veronderstellingen als die van Engeland en Frankrijk, en dus
toch weer niet vergelijkbaar.
De teneur van dit artikel moet echter niet zijn dat het nationaal inkom en
als maatstaf voor economische groei onbruikbaar zou zijn. Integendeel.
Het vormt nog steeds de belangrijkste variabele waarmee de groei van een
land en van landen onderling gemeten dient te worden. De ervaring leert
dat het berekenen van deze maatstaf v66r het midden van de negentiende
eeuw erg moeilijk, vaak onmogelijk, is. De enige twee Europese landen
die tot op heden enigszins in de richting van een min of meer doorlopende
reeks hebben kunnen komen zijn Engeland (en Wales en Schotland en
Ierland?) en Frankrijk. We hebben aangetoond wat dat waard is . Niet dat
er geen statistische onderbouwing mogelijk is, maar er zijn wel zoveel
leemtes op nationaal niveau dat wij ons moeten afvragen wat de zin is van
aggregatie op dat niveau . Bovendien zijn de vernieuwende ontwikkelingen grotendeels uit het zicht verloren tegen een achtergrond van stagnerende sectoren van een economie of van ingebouwde stagnatieveronderstellingen. Zo is het effect van de 'enclosures' veri oren omdat we
stagnatie veronderstellen en zo worden ook de industrieIe groeispurten
enigszins weggemasseerd tegen een achtergrond van weinig of niet innoverende sectoren. Tot slot is het de vraag wat voor zin het heeft om over
'capital/output-ratios', investerings-ratio's, arbeidsproduktiviteit enz. te
spreken in een dergelijk kader. Wat wordt daarmee verklaard?
Dit brengt ons tot de vraag of het misschien niet beter zou zijn om op een
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Tabel 4 Vergelijking der gemiddelde groeicijfers in de sectoren landbouw en indus/ri,'

~

Agrarische sector
Groot- Brittannie
Deane
Crafts
& Cole
1700/80
1780/1800
1801 /3 1

0,29
0,65
1,20

0,49
0,75
1,18

Frankrijk
Harley

0,49
0,78
1,49

0,55
0,68

Industriele sector
Groot-Brittannie
Deane
Crafts
& Cole
0,85
3,43
4,70

0,91
2,11
3,00

1'1111

croo/ -Bri/tanniif en Frankrijk, 1700-1831

Frankrijk
Harley

0,75
1,55
3,20

1,93
2,19

Totale goederenproduktie
Groot- Brittannie
Frankrijk
Deane
Crafts
& Cole
0 ,70

0,64
1,35
2,18

1,00

Bronnen: Frankrijk: P.K. O'Brien & C. Keyder, Economic growth in Britain and France, 1780-1914 (Londen 1978). Groot-Brittannie: Zie Tabel
1 en 2.
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lager niveau te aggregeren. 21 Een voordeel van een aggregatie op mesoniveau is dat subreeksen vanaf de grond opgebouwd kunnen worden, die
een meer volledig beeld kunnen verschaffen. Het tweede voordeel is dat
binnen regio's of sectoren de interacties tussen economische factoren beter
aan te geven en meer verklarend zullen zijn en de plaats van de regio in
het nationale en internationale 'systeem' zichtbaar zal zijn. Het gaat er
daarbij om dat veronderstellingen meer teruggaan op reeJe gegevens. In
de derde plaats wordt daarmee in een periode waarin het begrip nationaal
toch dubieus is, de mogelijkheid geopend om meer en meerzeggende internationale vergelijkingen te maken. Op het moment dat men nationale
reeksen zou kunnen construeren, zou de overlapping met zulke bestaande
regionale studies kunnen betekenen dat deze zouden kunnen functioneren, deels als toets, deels als verfijning, deels als verrijking van het verklarende kader .
R .T. Griffiths
J .J. Seegers
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Kroniek
Werken met bedrijfsarchieven
Amsterdam, 29 januari 1988
In samenwerking met het NEHA en het IISG organiseerde de Stichting
Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN)op 29 januari 1988 een
studiedag. Voor een gehoor van ruim 120 belangstellenden is vanuit een
drietal invalshoeken de schijnwerper gericht op het thema 'Werken met
bedrijfsarchieven' . Directe aanleiding voor de bijeenkomst was het artikel
'Kiezen uit overvloed; de acquisitie van bedrijfsarchieven' van de hand
van J .A.M.Y. Bos-Rops en P.W.]. den Otter (Nederlands Archievenblad 91
(1987) 2). Hierin wordt o.m. gesteld dat de ongecontroleerde stroom der
bedrijfsarchieven al meer en meer aanzwelt en dat er met name bij de beheerders een dringende behoefte be staat aan gestroomlijnde kanalisatie.
In zijn openingsrede bepleitte de dagvoorzitter, Prof. dr. H.F.] .M. van
den Eerenbeemt , aan de hand van acht stellingen een verbreding van visie
op zowel de categorie bedrijfsgeschiedenis als het hanteren van het begrip
'industrieel erfgoed'. De inleidingen, die door het NEHA zullen worden
gepubliceerd - van de archiefbeheerder (Den Otter), archiefregistrator
(Van Gerwen) en archiefraadpleger (Van Hooff) , hadden een probleemstellend karakter. Centraal stonden de vragen: Welke bedrijfsarchieven moeten worden behouden? Welke zijn de criteria voor de macroen microselectie? Wie draagt zorg voor de acguisitie c.g . registratie?
Waar dienen bedrijfsarchieven te worden beheerd en op welke wijze dienen deze voor onderzoekers toegankelijk te worden gemaakt?
Deze vragen zijn niet nieuw, evenmin als vele van de aangedragen oplossingen. De moeilijkheid is - en blijft - dat een gestructureerd samenwerkingsverband ontbreekt evenals de benodigde middelen om de gewenste
activiteiten doelmatig te kunnen uitvoeren. De behoefte aan een geinstitutionaliseerd overleg tussen bedrijfsleven, archiefwezen en onderzoekers is
groot. Eerst wanneer aan deze voorwaarde is voldaan zal het mogelijk zijn
een structureel beleid inzake het behoud en beheer van bedrijfsarchieven
vorm te geven en uit te voeren. De uitgesproken verwachtingen ten aanzien van de door het NEHA hierbij te vervullen voortrekkersrol zijn hooggespannen.
Op basis van de lezingen, de gevoerde discussies en de plaats en taak van
het - bijna - jubilerende NEHA ten aanzien van bedrijfsarchieven heeft
Van den Eerenbeemt een aantal conclusies getrokken en verwoord in
'Bestek 1989: Een uitdaging aan het NEHA (1914-1 989); Een nationale
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aanpak van bedrijfsarchieven en bedrijfsgeschiedenis gevraagd!', Industride
Archeologie 8 (1988) [26] 4-12.
Jacques van Gerwen

Reele lonen
Brussel, 18-19 maart 1988
Op 18-19 maart 1988 organiseerde de Vrije Universiteit Brussel, in casu
P. Scholliers, een internationaal colliquium over 'Real wages in historical
and comparative perspective (18th-20th centuries),. De uitstekend voorbereidde bijeenkomst leverde niet helemaal op wat men verwacht had.
Enkele toppers lieten het vroegtijdig of op het laatste moment afweten (N.
Crafts, E. Mandel); andere toppers piekten klaarblijkelijk op een ander
moment in het seizoen. De briljante bijdragen kwamen geheel voor rekening van een drietal vrouwen. P. van Eeckhout (Vrije Universiteit Brussel) zorgde voor het enige hoogtepunt op de eerste dag door geen spaan
heel te laten van het wollige paper van L.D. Schwarz, die ter verdediging
bekende dat hij het paper al voor de derde keer presenteerde, maar van
Engelse collega's aileen sympathieke kritiek had ontvangen. V . Zamagni
(Bologna) gaf op de tweede dag een grondige uiteenzetting van de (on)mogelijkheden van een internationale vergelijking van industriele lonen.
Tenslotte zorgde I. Cassiers (Lou vain) voor een gedegen kritiek op economistische benaderingen van de arbeidsmarkt en loonvorming; hierbij ging
hij in op de ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen en de lonen in Belgie tijdens het Interbellum. Tenslotte kan een aardige bijdrage van P. Bairoch (Geneve) nog vermeld worden; op grond van een aantallandenstudies toonde hij aan dat er een vrijwel constant verband blijkt te bestaan
tussen het nominaal inkomen per hoofd en het dagloon van ongeschoolde
arbeiders in de steden. De congresbijdragen zullen in boekvorm verschijnen, waarschijnlijk aangevuld met o.m. een bijdrage over de Nederlandse
loonontwikkeling.
J. L. van Zan den

Landbouw in Holland
Gouda, 21 april 1988
Het onderwerp van de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor
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Landbouwgeschiedenis was de Hollandse landbouw tussen de Middeleeuwen en de negentiende eeuw. In een passend entourage, eerst de
Goudse Agnietenkapel, later de raadskamer in het stadhuis, onthulden
eerst twee sprekers iets van spoedig te publiceren dissertatie-onderzoek .
P.C.M. Hoppenbrouwers (Nederiands Agronomisch-Historisch Instituut, Groningen) behandelde de landbouwgeschiedenis van Holland in de
late Middeleeuwen. De vraag of en in welke mate dit gewest de agrarische
crisis van deze periode heeft ondergaan bleek nog niet beantwoord te kunnen worden; de door Hoppenbrouwers gepresenteerde gegevens over het
Land van Heusden losten dit probleem nog niet op. J.J.J.M. Beenakker
(Geografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam) beschreef de ontwikkeling van de waterhuishouding in een deel van West-Friesland tussen
1250 en 1650 en gevolgen hiervan voor het landbouwbedrijf. Zeer interessant was tevens de lezing van H. Hogendoorn (Utrecht) over de hennepteelt in het Hollands-U trechtse polderiand tussen 1600 en 1800. Het grote
belang van deze teelt voor de landbouw in dit gebied werd overtuigend
aangetoond en de ontwikkeling van het bedrijfstype in deze streek, het
hennepweidestelsel, werd voor het eerst uit de doeken gedaan . De lezingen zullen gedeeltelijk gepubliceerd worden in het Economisch- en
Sociaal-Historisch J aarboek.
J.L. van Zanden

Ancien Regime
Prato, !talie, 19-23 april 1988
Het Istituto Internationale di Storia Economica 'Francesco Datini' te Prato organiseerde van 19-23 april 1988 zijn twintigste studieweek. Deze was gewijd
aan ' Methoden, resultaten en perspectieven van de economische geschiedenis van de 13e-18e eeuw' in de afgelopen twintig jaar.
J. Dupaquier (Parijs) presenteerde een overzichtspaper, ' Population et famille', waarin hij de totale vernieuwing van de bevolkingsgeschiedenis
door de historische demografie en de historische antropologie schetste. Hij
bekritiseerde hierbij de antropologische inbreng die zich, volgens hem, de
laatste jaren teveel richt op marginale groepen en de gewone grote massa
uit het oog veriiest. Zo ontstaat een kloof tussen de historischdemografische en antropologische bevolkingsgeschiedenis, aldus de spreker. De gezinsreconstructie en de genealogie vormen twee wegen die van
blijvende betekenis voor de sociale en economische geschiedenis zullen
zlJn.
P. Bairoch (Geneve) besprak 'L'urbanisation des societes traditionelles:
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XIIIe-XVIIIe siecles'. In 1967 bestond er geen enkel gespecialiseerd tijdschrift op het gebied van de stedengeschiedenis, thans zijn er zes: Journal
of Urban History (1974), Urban History Review/Revue d'Histoire Urbaine (1975) , Storia della Citta (1976), Storia Urbane (1977), Urbi Art,
historie et ethnologie des villes (1979) . De stedengeschiedenis is de laatste
twintig jaar verrijkt met de studie van stedelijke netwerken, sociodemografische stadsgeschiedenissen en economische analyses van stedelijke groei, innovatie en parasitisme.
Joan Thirsk (Oxford) behandelde de historiografie van 'Specialization
and diversification in the rural economy'. Zij beschreef de toename van
de kennis ten aanzien van de relaties tussen agrarische specialisatie, bedrijfsgrootte en sociale structuur. Aldus is het inzicht in het functioneren
van de traditionele plattelandssamenleving sterk toegenomen. Ook zijn
vorderingen gemaakt met betrekking tot beschrijving en verklaring van
veranderingen in teelten. Sommige gebieden specialiseren zich in bepaalde produkten, andere diversifieren. In de periode 1650-1750 was er een
algemene tendens naar diversificatie, daarna kreeg de specialisatie de
overhand . Dr. Thirsk bepleitte o.m. een integratie van de stu die van de
landbouwgeschiedenis met die van voeding en mode.
Peter Klein (Leiden) behandelde ' Quantitative economic history and economic theory'. De stu die van de economische geschiedenis is sedert 1945
aanzienlijk veranderd: een sterke toename van kwantificatie en generalisatie, alsmede de introductie van de 'New Economic History' . Op het terrein van de economische geschiedenis van het Ancien Regime valt het
aantal cliometrische studies erg tegen. Het probleem ligt, aldus de spreker, niet zozeer in een gebrek aan gegevens maar in de betekenis van de
standaard economische theorie voor het Ancien Regime . Er is weinig formele theorie over economieen met slecht gelntegreerde markten . Het economisch denken is eerder van betekenis als scheppende kracht voor een
analytisch raamwerk, als bron van vragen. Klein stond stil bij het onderzoek naar de opkomst van de markt, met auteurs als Hicks , North & Thomas , Wallerstein en Braude\.

P.M.M . Klep

Lonen en prijzen
Bergen, Noorwegen, 5-7 mei 1988
One consequence of the International Economic History Association meetings held every four years is to alert scholars that others, elsewhere are
doing similar work. The eighth such congress - at Bern, Switzerland, in
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1986 - included a session on price history that encouraged the awareness
of the continuing importance for all economic historians of price data series. The 1988 colloquium at Bergen was a direct result of that session.
It brought together price historians to share and criticize work currently
being accomplished. In addition it allowed everyone in attendance to become more familiar with a project underway at the Norwegian School of
Economics and Business Administration (NHH), the host institution for
the colloquium, to compile and make available in machine-readable form
the vast collection housed there in the so-called Wedervang Archives of
Norwegian price and wage data.
The conference was organised by Helge W. Nordvik of Bergen and Lewis
R . Fischer of the Memorial University of Newfoundland who also gave
papers discussing the origin of the Wedervang Archives and showing the
uses to which its data can be put. They were joined in similar exercises
by colleagues from Bergen: Trygve Solhaug, Fritz Hodne, and KjellBj0rn Minde. Others from Scandinavian countries offered papers showing various examples of what is being done there: Poul Thestrup (Denmark), Yrjo Kaukiainen (Finland), Gfsli Gunnarsson (Iceland), and Olle
Krantz, Jorgen Bjorklund and Hans Stenlund (Sweden). Prof. Lennart
Jorberg (University of Lund) gave a polished and thoughtful keynote address, your reporter read a paper on the international context of price
history whereas Prof. T.e. Smout (University ofSt. Andrew ' s) brilliantly
summarized the proceedings and suggested where we might go from here.
John

J.

McCusker

Eenheid in Nederlands verleden?

Amsterdam, 25 mei 1988
Afstemming van historisch onderzoek, integratie van onderzoeksvragen,
synthese van de vaderlandse geschiedschrijving en het eigene van Nederlands verleden; niets minder dan deze vragen stonden centraal op de
agenda van het congres 'Eenheid in Nederlands Verleden', dat op 25 mei
1988 te Amsterdam georganiseerd werd door het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis, het NEHA en het Nederlands Historisch Genootschap. De ruim 200 deelnemers, waaronder vooral veel economischen sociaal-historici, hadden vooraf al kennis kunnen nemen van de brochure De Nederlandse geschiedenis als ajw&king van het algemeen mensel&k patroon,
die als uitgangspunt van het congres diende. De auteurs, Karel Davids,
Jan Lucassen en Jan Luiten van Zanden, uiten in deze brochure hun ongerustheid over de versnippering van het historisch onderzoek in Neder-
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land. Dit vraagstuk houdt historisch Nederland de laatste tijd sterk bezig;
ook op het in 1986 gehouden congres 'Balans en Perspectief' hebben diverse sprekers hun twijfels uitgesproken over het nut van de huidige vorm
en richting van historisch onderzoek en van de kennelijk uitzonderlijke
publikatiedrift van historici gedurende de laatste jaren.
Het Nederlands historisch onderzoek gaat, aldus de schrijvers van de brochure, gebukt onder een grote chaotische stroom van publikaties en een
steeds verdergaande specialisatie in onderwerpen. Versnippering van onderzoek en van kennis vergruist het beeld van het vaderlands verleden,
terwijl nu juist een toegankelijke presentatie van detailonderwerpen en
een samenhangend beeld van de Nederlandse geschiedenis aan het Nederlandse lezerspubliek aangeboden dient te worden. Meer coordinatie van
onderzoek lijkt geboden, vanuit een bepaald perspectief, waaruit een samenhangende reeks onderzoeksproblemen worden omschreven. Het 'bijzondere', het 'eigene' van de Nederlandse geschiedenis zou daarbij als
uitgangspunt dienen. De voordelen hiervan zijn volgens de auteurs evident: het vergelijken van afwijkende ontwikkelingen in Nederland met die
in het buitenland kan een betere aansluiting geven bij internationale
historische discussies. Bovendien kan de geschiedbeoefening op deze wijze
een meer prominente plaats verwerven tussen de maatschappijwetenschappen, door de hedendaagse maatschappelijke problemen te interpreteren vanuit en de historische en de bestaande theoretische context. Hierbij leggen de schrijvers de nadruk op de uHderlinge wissel werking tussen
staatkundige, economische en sociale veranderingen. Dit idee moet volgens hen de basis vormen van samenwerking tussen de diverse historische
specialismen. Vervolgens presenteren de drie een ontwerp van een onderzoeksprogramma, een 'proefballon', waarmee in retrospectief het kenmerkende van de Nederlandse samenleving van nu tot aan de veertiende
eeuw in historische vragen wordt vervat. Wat is nu het bijzondere van de
Nederlandse geschiedenis, het kenmerkende? De auteurs kiezen hier voor
het concept van de verzuiling, of beter: het Nederlandse patroon van de
verzuiling. Deze eigenaardigheid vormt de leidraad voor de historische
vragen en het onderzoek.
Drie bekende hoogleraren G.C.H. BJorn, P.W. Klein, W.P. Blockmans)
waren uitgenodigd hun visie te geven op het voorgestelde programma van
samenwerking; dit werd dan ook gei:ntroduceerd als een confrontatie tussen de ideeen van een nieuwe generatie historici, de 'jonge turken', en die
van de 'gevestigde orde'. Blom onderschreef de in de brochure gesignaleerde noodzaak tot planning en coordinatie van historisch onderzoek en
wees op de versnipperde institutionele infrastructuur in Nederland. Weinig goede woorden had hij echter voor de gemaakte keuzes. Het benadrukken van het eigene van Nederland, zo oordeelde hij, levert het gevaar
van een onevenwichtig en 'hollando-centrisch' beeld van de geschiedenis
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en geeft in combinatie met de retrospectieve methode teveel ruimte voor
mythevorming. Ook de keuze van het unificerende aspect van de verzuiling moest het bij Blom ontgelden: 'Niet de verzuiling, maar de religieuze
segmentatie verklaart de bijzondere constellatie in Nederland'. Deze
constellatie vertoont volgens hem meer dynamiek dan in de brochure
wordt gesuggereerd .
Bevatte Bloms voordracht nog onmiskenbaar positieve elementen, Klein
had zijn taak als opponent wei zeer letterlijk opgevat en bestookte in zijn
reactie de proefballon met een kanon: niet erg precies maar wei dodelijk .
In een cynisch betoog hekelde hij de vaagheid van de brochure en de zucht
van historici om de chaos te bevechten . Uiteindelijk zal dit voorstelleiden,
aldus Klein, tot beperking van onderzoeksvrijheid en tot toewijzing van
financieJe middelen op basis van onderzoeksprogramma's en niet op
grond van getoonde of geschatte kwaliteiten van historici. Zijn zwartgalligheid beinvloedde onmiskenbaar de stemming onder de congresgangers,
maar ook de initiatiefnemers, die zo'n directe aanval niet verwacht hadden.
Commentator Blockmans zocht meer de nuance en toonde zich nog het
meest positief over de voorstellen tot meer concentratie van onderzoeksinspanningen. Zijn mildere kritiek betrof vooral de omschrijving van het
eigene van Nederland als afwijking van het 'algemeen menselijk patroon'.
Zich beperkend tot het 'Europees patroon' vroeg Blockmans zich af hoe
het comparatief perspectief vorm moet krijgen . Indien Nederland slechts
vergeleken wordt met landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland - die
juist afwijken van het patroon van de meerderheid van Europese staten
- zal dat een andere definitie van afwijking opleveren dan na een vergelijking met bijvoorbeeld een land als Zweden.
Het eigene van Nederland en de beperkingen van het vergelijkend
perspectief vormden ook de kern van de voordracht van de emeritushoogleraar E.H. Kossmann tijdens de middagsessie . Het eigene, zo betoogde Kossmann, kan nooit een goede onderzoeksbasis zijn, omdat het
eenvoudigweg leidt tot deterministische antwoorden op historische vragen. Een interdisciplinaire benadering was evenmin aan hem besteed,
omdat uitputtende verklaringsmodellen in zijn ogen aan hetzelfde euvel
leiden; ze ontkennen dat gebeurtenissen anders hadden kunnen verlopen.
Slechts weinig historici lie ten zich uit over het belangrijkste vraagstuk van
de dag, namelijk of meer samenwerking gewenst is en hoe dat dan moet
plaatsvinden. Na de lunch beperkte de discussie in de subgroep 1850heden (gelijktijdig werd er ook gedebatteerd in subgroepen betreffende de
perioden 1350-1580 en 1580-1850) zich tot de vraag of de verzuiling van
Nederland een adequaat onderzoeksconcept is en vooral, hoe verzuiling
gedefinieerd moet worden. Ook de andere groepen hadden geen kans gezien om verder te komen dan het formuleren van enkele thema 's in de va84
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derlandse geschiedenis die zich eventueel lenen voor gelntegreerd onderzoek, zoals bijvoorbeeld het proces van staatsvorming.
De intrigerende vraag of het bereiken van een samenhangend beeld van
de Nederlandse geschiedenis een vruchtbaar streven is werd wel aangesneden door geschiedfilosoofC. Lorentz. Hij relativeerde in de afsluitende
plenaire discussie dit streven door te wijzen op eerdere pogingen in 1959
(Schaffer en Van der Woude) en 1973 (Bertels, Diederiks, Wes) om de
Nederlandse geschiedschrijving een nieuwe wending te geven en introduceerde aldus het idee van een revolutiecyclus in de Nederlandse historiografie van 15 jaar. Zijn verzuchting dat hij uitzag naar nieuwe synthesewerken (,een orchidee op een mestvaalt') zal ongetwijfeld een aantal aanwezigen in de zaal gestoord hebben. Men kan overigens vraagtekens zetten bij de door hem gehanteerde metafoor, want het is algemeen bekend
dat orchideeen bij uitstek gedijen in schrale grond.
Aan het einde van de congresdag had Karel Davids als een der initiatiefnemers het recht op nawoord. Zonder diep in te gaan op de kritiek, laat
staan deze te weerleggen, toonde hij zich tevreden over de inleidingen en
de inhoud van de discussies en herhaalde hij de noodzaak tot meer samenhangend en meer retrospectief onderzoek. Zelfben ik geneigd te concluderen dat de congresdeelnemers niet overtuigd zijn geraakt van de ideeen
van de brochureschrijvers. Dat is gezien de grote belangstelling en dus de
kennelijk hooggespannen verwachtingen toch een wat mager resultaat.
Is nu alles weer terug bij af? Ik denk van niet, want de auteurs hebben
wei degelijk zinnige argumenten naar voren gebracht. Ais men kijkt naar
het uitgebreide internationale onderzoeksveld, het relatief geringe aantal
historici in Nederland en de bescheiden plaats, die Nederlands historisch
onderzoek inneemt in het internationale forum, dan moet de conclusie
zijn dat onderzoeksinspanningen meer gecoordineerd dienen te worden.
Afstemming van onderzoek is zeker zinvol, maar het blijft de vraag of het
wenselijk of mogelijk is om inhoudelijke herorientatie van onderzoek te
bewerkstelligen door grootscheepse interdisciplinaire samenwerking; een
dergelijke stap kan nooit een doel op zich zijn. Bovendien blijft het discutabel of met een soortgelijke stap de gesignaleerde negatieve tendenzen
weggenomen en de genoemde doelstellingen gehaald worden. Zo is vaak
gesignaleerd dat de (economische) geschiedschrijving in Nederland met
bewonderenswaardige vasthoudendheid telkens weer de aansluiting met
de internationale discussies heeft gemist. Misschien ligt de oorzaak hiervanjuist in onze neiging om het bijzondere van de Nederlandse (economische) ontwikkeling geforceerd te benadrukken, waarbij het vergelijkend
perspectief voor het gemak maar weggelaten wordt. Men kan zich afvragen of het internationale forum zit te wachten op de Nederlandse an om alie. Wellicht moet er gewoon meer in het Engels gepubliceerd worden om
de gewenste aansluiting te bevorderen.
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Ik denk dat de schrijvers, ondanks hun valide argumenten, teveel in een
keer wilden bereiken. En het internationale forum, en een vooraanstaande
positie in de maatschappijwetenschappen, en de gunst van het lezerspubliek; het zijn teveel doelstellingen om met een voorstel af te dekken . De
theorie van de economische politiek stelt, dat , om een zeker aantal economische doelstellingen te willen halen, het nodig is om even zoveel onafhankelijke instrumenten van economische politiek in te zetten . Dit lijkt
ook op deze problematiek van toepassing te zijn. Geintegreerd onderzoek
is een belangrijk instrument , maar het vindt meestal plaats op project- of
gelegenheidsbasis met een tijdelijke financiering en het heeft (dus) een tijdelijk gemeenschappelijk belang. Samenhang aanbrengen in historisch
onderzoek kan slechts betrekking hebben op een nauw omschreven terrein
en is van beperkte duur .
Niettemin verdient het initiatief en het knappe ontwerp van het onderzoeksprogramma van Davids, Lucassen en Van Zanden respect en navolging, al is daar jammer genoeg op het congres weinig aandacht aan
besteed . Een vervolg hierop en eventuele nieuwe initiatieven zullen dan
ook van hun kant moeten komen . De tijd zal leren of dit een congres is
geweest, dat aan de revolutiecyclus van Lorentz zal ontstijgen.
H.J. de Jong

NEHA-Zuid
, s- Hertogenbosch , 9 juni 1988
Ten behoeve van de actieve registratie en acquisitie van bedrijfsarchieven
richtte het NEHA in de jaren zeventig enige regionale werkgroepen op.
De Werkgroep Noord liep daarbij voorop, gevolgd door de Werkgroepen
West , Centrum en Zuid. De eerstgenoemde werkgroepen zijn na een kort
bestaan een zachte dood gestorven. Aileen de Werkgroep Zuid onder de
bezielende leiding van Prof. dr. H.J. F . M. van den Eerenbeemt en de
scheidende rijksarchivaris in Noord-Brabant , dr. L. Pirenne, leidt een actief bestaan.
Centraal op de laatstgehouden jaarvergadering van NEHA-Zuid (9 juni
1988) stond het werken met bedrijfsarchieven in theorie en praktijk. In de
ochtendsessie vatte Van den Eerenbeemt nog eens kernachtig zijn visie op
bedrijfsarchieven en -geschiedenis samen (vgl. 'Werken met bedrijfsarchieven' boven). Vervolgens verhaalde Dr. G .B. Janssen over zijn persoonlijke ervaringen als onderzoeker op zoek naar bewaard gebleven bedrijfsarchieven van baksteenfabrieken in het Gelderse en Brabantse . Herhaalde malen botste Janssen tijdens zijn speurtocht tegen een muur van
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historische desinteresse . Het merendeel van de archieven bleek reeds door
de pijp te zijn gejaagd, een voor deze bedrijfstak niet ongebruikelijke handeling. Maar, zo hield J anssen de aanwezigen voor, er is nog hoop voor
de onderzoeker die de onderste steen boven wil krijgen .
Na de lunch gafDr. ].F.E . Blasing (Katholieke Universiteit Brabant) een
uiteenzetting over orale geschiedenis in theorie en praktijk, dit naar aanleiding van zijn recent afgeronde studie over de Brabantse familieonderneming Hendrix en het nog in uitvoering zijnde onderzoeksproject naar
de bedrijfshistorie van de Provinciale N oord- Brabantse ElectriciteitsMaatschappij (PNEM). Vervolgens gaf J .A.J.M. Mollen , hoofd van de
Afdeling Documentaire Voorzieningen van de PNEM (41 formatieplaatsen!) een uiteenzetting over het geautomatiseerde administratieve systeem
van het bedrijf. Hierop volgde een demonstratie van het systeem alsmede
een rondleiding door het omvangrijke statische en tekeningenarchief. Ter
afsluiting verzorgde F. Smits van Waesberghe een presentatie van de
'Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en Techniek in het
Zuiden van Nederland' .
Tijdens de gevoerde discussies vielen er o.m. tegenstrijdige geluiden te beluisteren over de mate waarin openbare archiefdiensten betrokken dienen
te worden bij de actieve en planmatige registratie en acquisitie van bedrijfsarchieven. Het moge echter duidelijk zijn dat het leggen c.q. intensiveren van contacten met het bedrijfsleven op lokaal en regionaal niveau
een hefboomfunctie van betekenis kan vervullen bij het behoud van historische bedrijfsarchieven.
Jacques van Gerwen

Aankondigingen
Contemporanisten
Groningen, 20 december 1988
Op 20 december a.s. organiseert de Vakgroep Eigentijdse Geschiedenis
een studiedag bedoeld voor allen die zich op welke wijze dan ook bezighouden met de geschiedenis van onze eigen tijd. In de ochtend vindt een
'huishoudelijke vergadering' plaats waarbij een werkverband gesticht zal
worden van Nederlandse contemporanisten. 's Middags zijn er parallel
twee workshops, te weten 'De jaren vijftig' en 'Public history'. In de
workshop 'De jaren vijftig' zullen de nieuwste inzichten in het karakter
van deze periode worden geinventariseerd en gediscussieerd. De relatie
van dit tijdperk tot het voorafgaande en tot het eropvolgende zal daarbij
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een rode draad vormen: was de mentaliteit van de jaren 'vijftig' een
kraamkamer voor de geest van' zestig' of dient dit decennium meer vanuit
zichzelf te worden gedefinieerd? In de bijdragen aan deze workshop zal
ook worden stilgestaan bij verschuivingen in visies op de jaren vijftig in
de loop van de tijd. In de workshop 'Public history' staat de vraag cen traal hoe kennis van het verleden en ervaring met geschiedkundig onderzoek nuttig te maken is voor de publieke zaak in het algemeen of voor het
beleid van overheid of bedrijfsleven in het bijzonder. In deze workshop
zullen vooral historici aan het woord komen die bijdragen leveren aan beleid en management. Nadere inlichtingen: 050-635995 (T. de Vries), 050635991 (Bosscher), 050-636015 (V.d . Harst). Aanmelding door overmaking vanflO,- op giro nr. 948455373 t.n .v . T. de Vries , Groningen.

Maatschappijgeschiedenis
19-20 mei 1989
Op 19-20 mei 1989 organiseert de Stichting Maatschappijgeschiedenis
een congres met als onderwerp 'Van particuliere naar openbare zorg en
terug? Sociale politiek in Nederland 1500-nu'. De centrale vraagstelling
van de conferentie is gericht op het spanningsveld tussen particulier en
openbaar initiatief. In de huidige discussie wordt (her)privatisering gepresenteerd als panacee voor tal van kwalen, waarbij men onvoldoende beseft
waarom en hoe die overheidszorg (in een nog zeer recent verleden) werd
ingevoerd c.q. uitgebreid . De op economische gronden doorgevoerde bezuinigingen lijken de kern van belangenorganisaties te sparen en hen zelfs
nieuwe legitimatie te geven . Daartegenover lei den bezuinigingen op verzorgingsarrangementen tot cumulatie van effecten bij de in de bijstand gemarginaliseerde groepen, die ook al zeer direct in hun inkomen getroffen
worden en weinig of geen uitzicht op positieverbetering hebben . Gelndividualiseerde armenzorg maakte in de loop der tijd plaats voor het 'gelijke
kansen'-ideaal, hetgeen dreigt uit te monden in een gelndividualiseerd gelijkheidsideaal, waarbij het oude adagium 'ieder voor zich, God voor ons
allen' is geseculariseerd tot 'ieder voor zich, de sociale regelingen voor ons
allen'. Die discussie raakt het wezen van de sociale politiek .
Andere aspecten, die tijdens de conferentie in het kader van de centrale
vraagstelling aan de orde kunnen komen, betreffen de invloed van de sociale politiek op het functioneren van de arbeidsmarkt en van de arbeidsmarkt op de sociale politiek, alsmede de relatie tussen sociale politiek en
het overheidsbeleid met betrekking tot middenstand en landbouw.
De Stichting Maatschappijgeschiedenis nodigt (doctoraal-)studenten en
afgestudeerden in de geschiedenis, sociologie, politicologie, andragologie,
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sociale geografie, sociale zekerheidwetenschap, ziekenhuiswetenschap en
economie uit tijdens de conferentie een paper te presenteren. Voorstellen
daartoe kunnen worden ingeleverd bij de secretaris van de Stichting:
Marcel van der Linden, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Kabelweg 51, 1014 BA Amsterdam. Papers van voldoende kwaliteit
zullen eventueel gebundeld in boekvorm worden uitgegeven.

Geschiedenis en computer

Amsterdam, 23-24 juni 1989
Ter voorbereiding op het Tiende Economic History Congress in Leuven
in 1990 wordt op 23-24 juni te Amsterdam een voorconferentie georganiseerd over het thema 'Geschiedenis en computer'. Verantwoordelijk hiervoor zijn: Center for Historical Social Research te Keulen (Rainer Metz),
Center on the History of Material Culture, Ufsal te Brussel (Eddy Van
Cauwenberghe) en de Vakgroep Economische Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam (Roel van der Voort). De volgende thema's zullen tijdens de voorconferentie aan de orde komen:
1. Recent developments and applications of numerical as well as textoriented software (including electronic publishing);
2. Data base and knowledge bases;
3. Simulation and expert systems;
4. Infrastructure of computer-supported research (including electronic
archives, data banks and international academic networks);
5. Computers in academic teaching.
Plaats van de voorconferentie is de Economisch-Historische Bibliotheek te
Amsterdam. Deelnemers (maximaal 25) kunnen zich opgeven bij: Drs.
R.C.W. van der Voort, Vakgroep Economische Geschiedenis, Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam (Earn: Voort bij Sara.NL of A6012002
bij HASARA11). De bijdragen zullen gepubliceerd worden veer het congres te Leuven.

Beste dissertatie

Op het Tiende Economic History Congress te Leuven in 1990 zal bijzondere aandacht worden be steed aan recente dissertaties. De gelegenheid
bestaat samenvattingen daarvan op het congres te presenteren. Tevens
zullen vier prijzen van elk $ 1.000 worden uitgereikt voor de beste dissertaties . Als voorwaarde voor deelname aan presentatie en competitie geldt
dat de dissertatie na 1 september 1984 voltooid is en dat de promovendus
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bij de voltooiing van de dissertatie jonger was dan 40 jaar. Opgave van
titels van dissertaties v66r 1 februari 1989 aan: Prof. J. Goy, E.H.E.S.S.,
Centre de Recherches Historiques, 54, Bouleard Raspail , 75270 Parijs.
N adere informatie verkrij gbaar via Prof. Goy.
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Boekbesprekingen

Romeinse stad. W. Jongman, The economy and society oj Pompeii (Amsterdam: Gieben 1988) 425 p.
In 79 n.Chr. trof een natuurramp de stad Pompeii: een uitbarsting van
de Vesuvius bedolf de stad onder een dikke laag lava. Daardoor werd een
relatief groot bronnenbestand betreffende een middelgrote stad uit de eerste eeuw van de Romeinse Keizertijd voor de historicus bewaard. Dit
proefschrift, waarvan de voltooiing lang op zich heeft laten wachten, wil
op basis van het bewaarde materiaal een nieuwe analyse geven van de
Porn pej aanse economie en maatschappij. Doel is niet een beschrijving
hiervan in al zijn facetten; het accent ligt op enige belangrijke terreinen.
Het gaat om de vraag of het Romeinse keizerrijk economische groei kende
(enigszins gekunsteld verbonden met de Decline andjall). In laatste instantie wil de auteur in feite niet meer en niet minder dan een nieuwe conceptuele en methodologische standaard te zetten voor de bestudering van de
antieke economie, dit echter ter verbetering van het model van zijn leermeester in Cambridge gedurende een aantal jaren, wijlen M.1. Finley.
Hierdoor krijgt het boek van J ongman een belang dat ver boven de studie
van Pompeii uitgaat; deze stad is slechts gekozen omdat de relatieve rijkdom aan bronnenmateriaal (met zekere beperkingen) haar een goede
'test-case' maakt.
Finley was sterk beinvloed door Karl Polanyi met zijn concept van de
' substantivistische ' economie van pre-industrieIe samenlevingen (tegenover de moderne 'formele' economie) en door Max Weber met zijn
ideaaltype van de antieke stad als consumptiecentrum. Beide concepten
staan dan ook centraal in de discussie, expliciet in het fundamentele
hoofdstuk I (,Questions and rules'). am te beginnen betoogt Jongman
hier, in navolging van Finley, terecht dat het materiaal niet uit zichzelf
spreekt, maar tot spreken gebracht moet worden door het stellen van vragen - en wei dejuiste vragen, want 'right answers to unimportant questions are dull', een enigszins gratuite opmerking - en het gebruik van theorieen en comparatisme. De meeste aandacht krijgen vervolgens het model
van Finley/Polanyi, de invloed van de economische antropologie en de in
de Oude Geschiedenis actuele discussie over economische rationaliteit en
modernisme of primitivisme van de antieke economie. Deze recensent
stemt van harte in met Jongmans betoog dat Polanyi's beperking van
'economie ' tot de bevrediging van materieIe behoeften onjuist is, en dat
sociale aspecten onlosmakelijk deel ervan uitmaken. De scheiding van
economie en maatschappij in de titel wil J ongman dan ook opgevat zien
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als conventioneel - maar de indruk is moeilijk te weerstaan dat deze scheiding in het boek toch meer is dan dat.
Voor wat betreft de kwestie van de economische rationaliteit neemtJongman stelling tegen Polanyi's opvatting dat deze aileen mogelijk is in een
moderne economie, gekenmerkt door winstmaximalisering, 'all-purpose
money' en markt. Verwerping hiervan betekent dat het heel goed mogeIijk is een pre-industriele economie te analyseren met behulp van de instrumenten van de 'formele' economie, zonder daarmee een uitspraak
over het karakter van de economie te doen. En rationaliteit valt te reduceren tot 'transitivity', d. w.z. dat het voorwerp van onderzoek in verschillende situaties consistente keuzes maakt. Rationaliteit is zo een karakteristiek van de gebruikte onderzoeksstrategie eerder dan van het voorwerp
van onderzoek. Daarmee wordt ook geen oordeel meer gegeven over 'modernisme' of 'primitivisme' van de Oudheid. Hier ligt de waardevrije wetenschap wei erg dichtbij.
In overeenstemming met de in hoofdstuk I verdedigde uitgangspunten nemen in de rest van het boek deductie en comparatisme een voorname
plaats in . (Een uitzondering is hoofdstuk IV, waarinJongman grotendeels
op traditionele manier de recent verdedigde theorie aan een onderzoek onderwerpt dat Pompeii een centrum is geweest van wolnijverheid. Na
J ongmans vernietigende behandeling is het niet langer mogelijk deze
theorie aan te hangen). Modellen spelen een grote rol; de moderne economische en sociale wetenschappen bieden het theoretisch kader. Het is inherent aan de Oude Geschiedenis dat van lang niet aile variabelen in deze
modellen de waarden zeker zijn. Maar Jongman kiest zijn waarden zo dat
hij er niet van beschuldigd kan worden de uitkomsten in voor hem gunstige zin te manipuleren. Deze werkwijze leidt tot verrassende en stimulerende inzichten, zowel wat de grote lijnen betreft als in detail, vooral in
het deel over de economie. Uiteraard blijven er wei vragen. Bijvoorbeeld:
Jongman betoogt in hoofdstuk II en III overtuigend dat, gegeven de waarschijnlijke bevolkingsdichtheid van het Pompejaanse territorium, graanbouw een veel belangrijker plaats moet hebben ingenomen ten opzichte
van wijnbouw dan doorgaans wordt gedacht; hij maakt tevens aannemelijk dat de produktie vrijwel geheel voor lokale consumptie was. Hoge produktie ging gepaard met lage produktiviteit. En J ongman concludeert (in
hoofdstuk V) tot een scherpe tweedeling in de maatschappij: een kleine,
buitengewoon rijke elite leefde van grondrenten, onttrokken aan een grote
massa afhankelijke ' peasants' levend op de rand van het bestaan. De situatie beantwoordt aanJan de Vries' 'peasant'-model enJongman aarzelt
niet te concluderen dat Pompeii vol deed aan het ideaaltype van de consumptiestad. De constructie is logisch. Maar de consequentie is dat de
onttrekking van surplus aan het platteland overwegend in nature plaatsvond, en dat geld, of geldpacht, geen rol van betekenis speelde . In een
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sterk gemonetariseerde context, zoals in Pompeii, is dit problematisch;
het is significant dat geldpacht in onze bronnen (zij het niet specifiek voor
Pompeii) frequent voorkomt en de overheersende vorm is. Geldpacht veronderstelt verbinding met de markt. De verstrengeling hiermee kan op
zichzelf natuurlijk sterk varieren, maar als geld en geldpacht iiberhaupt
een rol speelden, dan wijst dat op het bestaan van pachters die de 'peasant'-status voorbij waren. Bestonden deze in Pompeii werkelijk niet? Of
moeten we ze elders in de maatschappij zoeken, en waar dan?
In een, groot, hoofdstuk - VI, 'The dimensions of social inequality' blijft Jongmans nadruk op methodologie tamelijk loos, ondanks zijn verzekering van het tegendeel. Centraal staat een groep contracten, in het
bijzonder de namen van getuigen erin. VolgensJongman zijn deze steeds
gerangschikt in volgorde van sociale hierarchie. Dit is niet onwaarschijnlijk, maar niet strikt bewijsbaar en aileen door middel van analogieen aannemelijk te maken. Het is echter wei de basis voor aile bewerkingen die
- volgen. Jongman probeert de ondertekenaars van de afzonderlijke contracten met behulp van moderne statistische methoden te integreren tot
een rangorde, waarin diverse statuscriteria zijn verwerkt. Er zijn in dat
proces nogal wat correcties nodig. Op zeker moment stelt Jongman zelf
vast dat, 'Unfortunately the development of measures of multiple correlation on an ordinal level is still in an early stage' (p. 264). Wat is dan de
zin van de hele operatie, temeer daar, zoals J ongman zelf al aankondigt,
de uitkomsten niet wereldschokkend zijn?
Waardevol en vernieuwend is daarentegen weer wei hoofdstuk VII. Hierin toontJongman aan dat de vele 'verkiezingsleuzen' gevonden op de muren van Pompeii geen teken zijn van werkelijke politieke strijd maar gei:nterpreteerd moe ten worden in de sfeer van patronage - het aanprijzen van
personen van wie men afhankelijk was - geen democratie, maar juist het
tegendeel. Verder analyseert hij met behulp van demografische theorie
overtuigend hoe het lichaam waarin de Pompejaanse elite was verzameld,
de gemeenteraad, numeriek op peil gehouden moest worden en hoe dit
leidde tot een grote sociale ongelijkheid daarbinnen; de minder aanzienlijke leden stonden onder patronage van de aanzienlijken en dit impliceerde
een hoge mate van sociaal conformisme. De gemeenteraad van Pompeii
werd wel aangevuld , maar veranderde niet van signatuur.
The economy and society of Pompeii is een rijk en inspirerend boek; het verdient een grote rol te spelen in de discussie over de antieke economie. Het
is geschreven met een zelfverzekerde toon, in goed Engels. (Toch duikt
hier nog een typisch Nederlandse fout op, zoals op p. 216: een 'paragraph' is geen paragraaf, maar een alinea - een paragraaf is een 'section') . Zelfs een oppervlakkige test maakt duidelijk dat het register matig
bruikbaar is - wie bijvoorbeeld 'veeteelt' zoekt, zal vergeefs naar 'livestock' of 'stockraising' zoeken, en moet ontdekken dat 'oxen' de ingang
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geeft; ook is het niet altijd compleet. De literatuurlijst is indrukwekkend.
P.W. de Neeve

Openbare financien
R. W. Goldsmith, Premodern financial systems; A historical comparative study
(Cambridge: Cambridge University Press 1987) xii + 348 p.
Na een groot aantal toonaangevende publikaties over financieie stelsels in
de negentiende en twintigste eeuw wijdt Raymond Goldsmith (Yale University) nu een studie aan pre-moderne financiele stelsels. Een grote varieteit komt ditmaal aan bod: achtereenvolgens worden het oude MiddenOosten (Mesopotamie), Athene ten tijde van Pericies, het Romeinse rijk
van Augustus, het Arabische kalifaat van de Abbasiden, het Ottomaanse
rijk, het India van rond 1600, Tokugawa Japan, de stadsstaat Florence
onder de Medici, het Engeland van de late zestiende eeuw en tenslotte de
Republiek der Zeven Provincien rond 1650 behandeld. Voor zover mogelijk, wordt voor ieder land een systematische behandeling gegeven betreffende bevolking, nationaal produkt, het monetaire stelsel, financieie instituties en financiele instrumenten. Een enorme reikwijdte, een enorme
dataverzameling, en een enorm interessant onderwerp.
Maar ook enorme valkuilen en tekortkomingen. Goldsmith zelf onderkent
de problemen die aan deze studie verbonden zijn. In zijn conciusies is hij
dan ook uiterst omzichtig en stelt dat eigenlijk voor aile 'statements' de
woorden 'apparently', 'probably' of 'approximately' gelezen moeten worden. Hoe bewonderenswaardig ook deze bescheiden houding is, het blijft
bevreemdend dat dit boek in deze vorm gepubliceerd wordt.
Cruciaal voor een vergelijkende studie zijn de concepten. Pre-modern is,
voor Goldsmith, alles wat zich v66r de achttiende eeuw afspeelt, dus dat
zegt eigenlijk niet veel behalve dan dat het niet 'modern' is. Een financieel
stelsel veronderstelt een 'connected universe' van financiele instrumenten, financiele instituties en financieie markten, dat in een bepaald gebied
en binnen een zekere tijdspanne opereert. In zijn behandeling van de cases is vaak nauwelijks sprake van' connection' tussen de verschillende financiele instrumenten, instituties en markten. Zijn doel is enkele representatieve gevallen te beschrijven en deze te relateren aan gegevens over
inkomen en rijkdommen. Het blijft onduidelijk waar de cases voor staan
- representatief voor wat? - terwijl hij toegeeft dat de keuze veelal berust
op de toevallige aanwezigheid van gegevens. Hij kiest bovendien uitdrukkelijk voor een kwantitatieve benadering, ook al onderkent hij de problemen wanneer er te weinig data voorhanden ZIJn.
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Wat het boek dus brengt zijn 10 'snapshots', waarvan en het land en de
periode gekozen zijn zonder duidelijke theoretische achtergrond. Natuurlijk wordt een vergelijking op deze wijze een nogal zinloze onderneming,
omdat valuta's, functies van financiele instituties, de plaats van overheidsfinancien in het geheel, en de mate van monetarisering van de
samenleving zo grondig van elkaar verschillen. Wie is uiteindelijk gelnteresseerd in een vergelijking tussen het rudimentaire stelsel van Mesopotamie en hoog-ontwikkelde economieen als Japan en de Nederlanden in de
zeventiende eeuw? Misschien was een kwalitatieve beschrijving toch nog
interessanter geweest.
De studies op zich zijn moeilijk te beoordelen op hun data , behalve die
over de Republiek. Dat hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op oud materiaal. Een passage zoals de volgende roept ernstige twijfels op: Jan de
Vries berekent een nationaal inkomen van 273 miljoen gulden, Maddison
komt lager uit met 206 miljoen, Goldsmith vindt dus 285 miljoen een redelijke benadering. Het geeft te denken over de andere hoofdstukken.
Wat er overblijft is dan ook geen echte vergelijkende studie. Op zich biedt
het geheel wel een interessante verzameling van gegevens, die uitstekend
gebruikt zouden kunnen worden voor verder historisch en vergelijkend
onderzoek. Indien de uitgevers hadden gekozen voor een publikatie zonder de meer pretentieuze titel 'a historical comparative study', met weglating van de inleiding en het onhandige concluderende hoofdstuk , zou het
een beter gebalanceerd geheel zijn geworden.
Marjolein 't Hart

Technische vooruitgang. U. Wengenroth, Unternehmensstrategien und technischer Fortschritt; die deutsche und britische Stahlindustrie 1865-1895 (Gi:ittingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1986) 316 p .
De laatste decennia van de negentiende eeuw vormden een zeer belangrijke fase in het Europese industrialiseringsproces doordat toen de doorbraak naar goedkoop staal tot stand is gekomen. Drie afzonderlijke produktietechnische vernieuwingen, waaraan de namen van Henry Bessemer, Sidney Thomas , drie leden van de Siemens-familie en Pierre Martin
zijn verbonden, zorgden na ca. 1860 voor een grote toename van de staalproduktie. In 1913 was de gezamenlijkejaarproduktie van Belgie, Frankrijk , Duitsland en Engeland toegenomen met een factor 83, tot 32 miljoen
ton . Tegelijkertijd daalde de prijs van staal in deze periode met bijna

90%.
Deze ontwikkelingen gingen gepaard met een verandering in de onderlinge concurrentieposities van de belangrijkste Europese staalbedrijven,
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vooral ten nadeel van de Britse, en ten voordele van de Duitse . In de inmiddels klassieke studie van David Landes, The unbound Prometheus, is aan
de Duits-Britse wedloop uitvoerig aandacht besteed . Een van zijn opvallende conclusies was dat de gebrekkige technisch-natuurkundige kennis en
opleiding van Britse ondernemers en arbeiders, vergeleken met de hoogwaardigheid van de Duitse, mede verantwoordelijk gesteld kunnen voor
het inlopen door de concurrentie op de Britse leiderspositie in industrieIe
verrichtingen. Hoe aantrekkelijk zijn redenering ook was, Landes baseerde haar niet op bedrijfshistorisch onderzoek, maar op prijzen, landelijke
produktiecijfers en de inderdaad imposante prestaties van Duits natuurkundig onderwijs en onderzoek, zowe! binnen als buiten het bedrijfsleven.
De Duitse historicus Ulrich Wengenroth heeft deze generalisatie tijdens
een langdurig onderzoek - hij begon ermee in 1976 - op de proef gesteld.
Hij verzamelde daartoe gegevens uit talrijke Duitse en Britse bedrijfsarchieven, aangevuld met regionale en centrale overheidsbronnen. Bekende
namen van ondernemingen in Duitsland als Krupp, Mannesmann en
Thyssen en hun voorgangers, en in Engeland Bell Brothers, Bolckow en
Vaughan komt men in de bronverwijzingen tegen, naast onpersoonlijke
fusieprodukten als 'British Steel Corporation' en organisaties als de 'Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller'. Het resultaat van al dit werk
is indrukwekkend. Het eerste hoofdstuk al is een voorbeeldig heldere uiteenzetting over de oude en nieuwe manieren van staalmaken die aan de
orde waren . In de volgende hoofdstukken wordt de toepassing en uitbouw
van nieuwe produktietechnieken in conjuncture!e en bedrijfseconomische
kaders geplaatst. Daarin worden problemen behandeld zoals: hoe reageerden ondernemers op de in eerste instantie door de spoorwegexpansie veroorzaakte marktgroei; hoe overleefde men de daarop volgende periode
van verzadiging; hoe werden nieuwe markten 'aangeboord' ; hoe werden
marktposities verdedigd.
Vergelijkingen tussen Duits en Brits ondernemersgedrag onder deze, zich
veranderende omstandigheden kunnen dank zij Wengenroths archiefonderzoek gemaakt worden . Daaruit blijkt dat de Engelsen sne! en voldoende op de hoogte waren van nieuwe technische ontwikkelingen in hun
branche. Voor zover zij deze niet onmiddellijk toepasten, hetgeen zelden
voorkwam, valt dat geheel met bedrijfseconomische argumenten en cijfers
te verklaren . Van een technische achterstand ten opzichte van Duitse bedrijven was principiee! geen sprake. De lagere prijzen en snellere groei
van de produktie, die de Duitse bedrijfstak wist te bereiken, moet volgens
Wengenroth in de eerste plaats toegeschreven worden aan de ver doorgevoerde en door de overheid gesteunde karte!vorming onder de Duitse
ijzer- en staalproducenten . Bovendien was de binnenlandse en middenEuropese markt v66r 1914 veel expansiever dan de ten dele al verzadigde
en heftig omstreden markten waar de Enge!se producenten , elkaar heftig
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beconcurrerend, actief waren. Voor zover dus Engelse ondernemers ergens tekort schoten, was dat in hun vermogen zich als collectief te organiseren en de overheid voor hun belangen te interesseren. Daarmee is weer
eens een mooi voorbee!d gegeven van de manier waarop gedegen detailonderzoek zelfs de meest plausibe!e generalise ring onderuit kan halen.
Maarten Muller

Landbouwgeschiedenis. J. B1omme, De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw, 1880-1980 (Leuven 1988) xxxii + 547 p.
Aan de Universiteit van Leuven wordt onder leiding van Prof. H. van der
Wee al enige tijd gewerkt aan een groot project waarin de reconstructie
van de Nationale Rekeningen van Belgie voor de periode 1800-1940 centraal staat. Enkele voorpublikaties, waaronder de schatting van het nationaal inkomen van Be!gie in de periode 1920-1939, verschenen al in de serie 'Discussion Papers' van de 'Workshop on Quantitative History'. In
april 1988 promoveerde J. Blomme in dit kader op de ontwikkeling van
de Belgische landbouw in de afgelopen honderd jaar. Zijn studie mag
vooral wegens de grondigheid en het vernuft waarmee nieuwe schattingsmethoden en -technieken ontwikkeld en toegepast zijn, belangrijk genoemd worden. Het grootste dee! van het boek is gewijd aan de uiteenzetting van deze methoden. Een zeer interessante bijdrage betreft de schatting van de arbeidsinput, die grotendeels is gebaseerd op ramingen van
het per gewas en per dier benodigde aantal arbeidsdagen. Voor de bepaling van de netto-produktie van de akkerbouw en de veehouderij wordt
ingenieus gebruik gemaakt van o.m. budgetenquetes, veevoederbalansen
- waarmee de output van de veehouderij wordt gere!ateerd aan de input
aan veevoer -, en veestapelmodellen - waarin de ontwikkeling van de
rundveestapel aan de hand van het jaarlijkse aantal slachtingen en kalvingen wordt nagegaan .
Minder overtuigend is echter de analyse van de verkregen schattingen van
de praduktie, het inkomen, de arbeid en het kapitaal van en in de Belgische landbouw gedurende de periode 1880-1980. Helaas laat B10mme hier
vele kansen liggen. Hoewel zijn schattingen van de arbeidsinput daarin
juist inzicht kunnen bieden, gaat hij bijvoorbeeld niet in op het fenomeen
verborgen werkloosheid. De belangrijkste stelling is dat de Belgische landbouw, die rand 1880 nog 'traditioneel' heette te zijn, vanaf de agrarische
depressie van het einde van de negentiende eeuw een proces van modernisering doormaakte. De beschrijving van dit moderniseringsproces blijft
echter te vaak steken in een presentatie van de verkregen schattingen. De
meest interessante uitzondering hierop is de analyse van de regionale verBOEKBESPREKING
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schillen in de verspreiding van nieuwe inputs (kunstmeststoffen en handelsveevoeders) in Vlaanderen in 1910 en 1950, waarbij de determinanten
van dit diffusieproces systematisch onderzocht worden.
Voor liefhebbers van kwantitatieve agrarische geschiedenis is dit aan de
ene kant een zeer waardevol boek, dat allerlei nieuwe methoden en technieken aanbiedt die ook elders toegepast kunnen worden, maar aan de andere kant toch ook een boek waaruit blijkt dat de eigenlijke geschiedschrijving pas begint als de lange weg van de kwantificatie afgelegd is.

J. L.

van Zan den

Ondernemerschap. E.S.A. Bloemen, Scientific Management in Nederland
1900-1930 (Amsterdam: NEHA 1988) 234 p.
Vorig jaar - om precies te zijn op 8 en 9 mei 1987 - wijdde de Stichting
Maatschappijgeschiedenis haar tweejaarlijks congres aan bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis. Bij de voorbereiding van dit congres werd besloten dat een van de congresthema's betrekking zou hebben op de factor arbeid. Daarbij zou het dit keer niet zo zeer gaan om de tegenstelling
arbeid-kapitaal en de daarmee samenhangende conflicten, maar vooral
over de wijze waarop in het veri eden de ondernemingsleiding met arbeid
omging tegen de achtergrond van ingrijpende veranderingen in produktietechnieken . Deze beslissing werd destijds o . m . ingegeven door het feit
dat een aantal mensen bezig was met onderzoek op dit terrein. Het congres zou een uitstekende gelegenheid bieden deze onderzoekers te integreren in het 'bedrijfshistorisch circuit'; een goede zaak, want het was (en is)
nog steeds niet zo gebruikelijk dat dit facet van de bedrijfsorganisatie in
bedrijfshistorische studies expliciet aan de orde wordt gesteld. Onderzoekers die zich, daar waar dit het Nederlandse bedrijfsleven betreft, met deze materie wil1en gaan bezighouden kunnen thans beschikken over de dissertatie van Erik Bloemen. Zijn Scientific Management in Nederland 19001930 verschaft een uitstekend inzicht in de Nederlandse 'vertaling' van
het scientific management gedurende de periode 1900-1930. Met zijn onderzoeksresultaten als referentiekader kunnen interessante studies worden
opgezet naar de organisatorische veranderingen in individuele Nederlandse bedrijven. Die zijn er nu nog nauwelijks.
Na in zijn 'Inleiding' o.m. te hebben aangegeven hoeveel er - ook nu nog
- over scientific management wordt afgebabbeld, poneert Bloemen zijn
twee centrale onderzoeksvragen:
- Welke personen en groepen maakten zich in Nederland sterk voor de
verbreiding van het scientific management en welke belangen vertegenwoordigden zij?
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Hoe moet de versie van scientific management die zij uitdroegen worden gei"nterpreteerd: ging het om de technisch-economische beheersbaarheid van het bedrijf of om de 'beheersing' van de arbeiders?
Na eerst Taylor zelf aan het woord te hebben gelaten beschrijft Bloemen
deze twee interpretaties van scientific management. De naam van Daniel
Nelson staat voor de eerste. Scientific management omvatte maatregelen
die ten doel hadden organisatorisch greep te blijven houden op bedrijven
die sterk in omvang toenamen en tevens met tal van veranderingen in de
produktietechniek werden geconfronteerd. Harry Braverman en Richard
Edwards zien het Taylorisme vooral als pogingen van de kant van de ondernemers om de macht van arbeiders te breken door een scheiding aan
te brengen tussen de conceptie van het werk en de uitvoering ervan. Beide
interpretaties - Bloemen behandelt in het betreffende hoofdstuk tevens
nuances daarvan - zijn echter geent op de situatie in het Amerikaanse bedrijfsleven gedurende de periode 1880-1920 . De situatie in Europa week
in vele opzichten daarvan af: 'Taylors ideeen [kwamenJ in Europa op een
heel andere voedingsbodem [terechtJ dan in de Verenigde Staten' (p. 45) .
V66r de Eerste Wereldoorlog was het werk van Taylor in Nederland nog
nauwelijks bekend . Voorzover er iets doordrong werd het vooral geinterpreteerd als 'een loonstelsel dat tot doel had de arbeidsprestaties te verhogen' (p. 69) . Er werd in deze periode met nieuwe loonsystemen geexperimenteerd, met name in de machinenijverheid en in de katoenindustrie .
Bloemen gaat vooral in op de gang van zaken binnen de machineindustrie, met name bij Stork-Hengelo. De daar doorgevoerde veranderingen in de bedrijfsorganisatie en de introductie van tamelijk verfijnde
loon system en interpreteert Bloemen vooral langs de lijn van Nelson.
Werknemers protesteerden wel, maar dit protest richtte zich voornamelijk
tegen het gemanipuleer met de tarieven, niet tegen de modernisering van
de organisatie als zodanig. De auteur wijst erop dat ook in Iinkse kringen
in toenemende mate genuanceerd gedacht werd over organisatorische vernieuwingen in het algemeen en nieuwe loonsystemen in het bijzonder. Dit
moet o.m. worden toegeschreven aan de inbreng van de socialist ir. Theo
van der Waerden die 'met het onderscheiden van de goede en slechte kanten van het scientific management de discussies op een hoger niveau
bracht' (p. 96) .
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in diverse kringen volop gediscussieerd over het scientific management. De 'opinion leaders' waren de
reeds genoemde Van der Waerden, J.G.Ch. Volmer en Jac. van Ginneken s.j. De reacties van werkgevers was echter lauw , zodat er toen geen
sprake was van een praktische follow-up .
Hoe het scientific management na de Eerste Wereldoorlog in de praktijk
werd gebracht heeft Bloemen getracht te achterhalen aan de hand van de
geschiedenis van het eerste Nederlandse organisatie-adviesbureau dat zich
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nadrukkelijk door Taylors inzichten liet inspireren . Dit bureau werd in
1920 opgericht door twee, uit Delft afkomstige werktuigbouwkundige ingenieurs, Ernst Hijmans en Vincent van Gogh. Op basis van een aantal
organisatie-adviezen van dit bureau laat Bloemen zien dat ook Hijmans
en Van Gogh het scientific management gebruikten als een methode om
de organisatie en nlet de arbeiders te beheersen.
Na zijn uitstapje naar de praktijk van scientific management neemt Bloemen de theoretische draad (discussies tijdens de Eerste Wereldoorlog)
weer op, terwijl hij tenslotte beschrijft we!ke pogingen in het werk werden
geste!d om langs geinstitutionaliseerde weg (N.LV.E.) de nieuwe idee en
te verbreiden.
Een van de functies van een recensie is de lezer ervan zodanige informatie
te verschaffen dat hij of zij kan beslissen het boek te lezen of niet. Misschien dat ik de lezer bij deze beslissing de helpende hand kan bieden door
- naast die informatie - aan deze recensie toe te voegen dat het boek tal
van interessante nuanceringen en details bevat die hier onbesproken
moesten blijven. Dit maakt het lezen van dit boek soms wat vermoeiend,
maar dat wordt weer ten dele gecompenseerd door Bloemens goede stijl
van schrijven .
H.H. Vleesenbeek

Wederopbouw. J. Hogan, The Marshall Plan; America, Britain, and the reconstruction oj Western Europe, 1947-1952 (Cambridge: Cambridge University Press 1987) 487 p.
Hogan heeft zich met dit boek een tweeledig doe! gesteld: het schrijven
van een internationale geschiedenis van het Marshallplan en van een ge schiedenis van de Amerikaanse diplomatie. In de laatste opzet is hij beter
geslaagd dan in de eerste. Hiermee is niet gezegd dat zijn boek voor
economisch-historici weinig belang heeft. Hogan slaagt erin een beeld te
schetsen van het Amerikaanse beleid ten aanzien van Westeuropa dat niet
alleen genuanceerder is dan wat tot dusverre beschikbaar was, maar
waaraan ook een boeiende analyse van de Amerikaanse politiekeconomische machtsverhoudingen ten grondslag ligt.
De Amerikaanse beleidsmakers achtten economisch herstel van Europa
van essentieel belang voor de Verenigde Staten. Economische en strategische, politieke en militaire motieven speelden daarbij een ro!. Aangezien
de Amerikanen toen geen poging deden een rangorde in deze overwegingen aan te brengen , is het volgens Hogan weinig zinvol dat nu wei te doen.
Waar het hem om gaat, is te verklaren hoe het plan voor een Europa'nieuwe stijl', een ge"integreerd Europa, werd geconcipieerd.
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Om de achterliggende ideeen te begrijpen is het nodig, aldus Hogan, om
terug te gaan naar de periode direct na de Eerste Were!doorlog, toen de
Verenigde Staten zich voor soortge!ijke problemen geste!d zagen als na
1945 . De manier waarop Hoover (als minister) probeerde op een apolitieke, technocratische manier de problemen in Europa op te lossen, was
baanbrekend en zijn ideeen hadden een grote invloed op de Marshallplanners. Maar Hoover had uiteinde!ijk gefaald. De binnenlandse economische coalitie waarop hij steunde, vie! onder zijn handen uit e!kaar. De
tegenstellingen tussen de kapitaalintensieve ondernemingen, die de gehe!e
were!d als hun domein zagen en de arbeidsintensieve ondernemingen, die
bevreesd waren voor concurrentie op hun thuismarkt, werden te groot.
Uit de 'New Deal' kwam een nieuwe coalitie voort. De kapitaalintensieve
firma 's gingen een bondgenootschap aan met hen we!gezinde groepen uit
de vakbeweging, landbouw en financiele kringen. De oude technocratische aanpak vermengde zich met een conservatief Keynesianisme tot een
ideologie van een neo-kapitalistische samenleving zander klassentegenstellingen. Economische groei leek het zaligmakend mid del.
Deze synthese was volgens Hogan de inspiratiebron voor het Marshallplan. Europa moest de Amerikaanse weg naar het succes volgen. De vernieuwingen moesten daarbij niet aileen op nationaal niveau - Amerikaanse produktiemethoden, samenwerking tussen werkgevers en werknemers
- , maar ook op intra-Europees niveau worden doorgevoerd. Een ' Verenigde Staten van Europa' zou de beste garantie bieden voor vrede en
we!vaart. Over de manier waarop een dergelijke integratie tot stand gebracht moest worden verschilden echter de meningen: eerst de handelsbeperkingen opheffen of eerst supranationale instellingen oprichten. Slechts
met vee! moeite konden de betrokken ministeries tot een compromis van
en-en komen.
Hogan legt er voortdurend de nadruk op dat het Amerikaanse pleidooi
voor Europese integratie niet gezien moet worden als een stukje retorica
dat slechts diende om de militaire bedoe!ingen te verhullen. De Amerikanen lieten zich volgens Hogan we! dege!ijk ook leiden door altrulstische
motieven. Deze visie werkt soms verfrissend, maar krijgt af en toe ook iets
komisch. Hogan beschrijft uitvoerig hoe de Amerikaanse 'sociaaldemocraten' iedere keer weer bij de Europese regeringen de kous op de
kop kregen als zij kwamen pleiten voor zaken als progressieve belastingen
of sociale woningbouw. Zo roept hij een bee!d op van de domme en geborneerde Europeanen die niet begrepen dat de Amerikanen hen de juiste
weg naar de toekomst wezen!
Dit brengt me terug naar de opzet van het boek. Hogan wil niet aileen
een geschiedenis van de Amerikaanse diplomatie maar ook een internationale geschiedenis van het Marshall-plan bieden. Wat het laatste betreft,
het is meer een geschiedenis van de Amerikaanse opvattingen over het
BOEKBESPREKING

101

Marshall-plan geworden en Hogan lijkt zich sterk met de toenmalige
Amerikaanse opvattingen te vereenzelvigen . 'The task was formidable ,
the opposition strong', schrijft hij vol enthousiasme. Fel bestrijdt hij de
opvatting van Milward dat het Marshall-plan van weinig economische betekenis was , zonder echter tegenover diens uitvoerige berekeningen ook
maar een cijfertje te plaatsen. Het belang van 'technical assistance' staat
voor hem buiten kijf, omdat hij er met zijn voorgangers vanuit gaat dat
Europa een onderontwikkeld werelddeel was, maar bewijzen voert hij niet
aan.
Kortom, als analyse van het belang van het Marshall-plan en van de
Europese reactie schiet het boek tekort, als analyse van de Amerikaanse
motieven biedt het nieuw en nieuw geordend materiaal, maar daarvoor
zijn 487 pagina's wei wat vee!.
Erik Bloemen
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Verschenen literatuur

Samenstesteld door H. de Jong en II Seegers

J. van den Boogaard, C. Cillekens, B. Gales,

Loop naar de pomp; Geschiedenis van de watervoorziening en de waterleiding in Maastricht (Maastricht: Stich-

ting Historische Reeks Maastricht 1988) [Vierkant Maastricht 11] 168 p.
Het boek Loop naar de pomp vestigt de aandacht op de geschiedenis van het
drinkwater en de drinkwatervoorziening in Maastricht. In drie delen, onderverdeeld in ieder vijf hoofdstukken, wordt in chronologische volgorde
de ontwikkeling van individuele (putten en pompen) naar centrale watervoorziening (eerst particulier, later gemeentelijk) geschetst. De Stichting
Historische Reeks Maastricht heeft met deze uitgave opnieuw een bijzonder aspect van de Maastrichtse economische en sociale geschiedenis behandeld. Eerder verschenen in de reeks van de Stichting werken over de
geschiedenis van de Maastrichtse brouwerijen (Mestreechs AaJt) en de geschiedenis van de spoorwegen (Het spoor).
VI-IX Cs-Gravenhage: Stichting Archief Publikaties
1988) 79 p .
VI. B.M.A. de Vries, 'De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886'; VII. M . Duijghuisen & P .M.M.
Klep, 'De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1916'; VIII .
M . Duighuisen, 'De Staat van Fabrieken en Werkwinkels van 31 december 1819' ; IX. F .F.J .M. Geraerdts, 'De Hinderwetbescheiden ,
1811-1952 ' .
Broncommentaren

In 1982 werd door de Vereniging van Archivarissen in Nederland in samen werking met de Stichting Archief Publikaties het initiatief genomen
tot het uitgeven van een reeks broncommentaren. Het broncommentaar
wordt door de commissie broncommentaren omschreven als 'een system atische, uitgewerkte voetnoot bij een in een archiefinventarisnummer vermelde bron die in vele archiefinventarissen steeds weer terug te vinden is'.
Doe! van het broncommentaar is het bijeenbrengen en bevorderen op een
zo efficient mogelijke wijze van kennis van brontechnische aard. In eerste
instantie wordt daarbij gekozen voor bronnen van meer dan lokale betekenis. Dat is voornamelijk het geval met negentiende en twintigste-eeuwse
overheidsarchieven. Dit materiaalleent zich bij uitstek voor een system atische toe!ichting over de historische en institutionele achtergronden en de
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mogelijkheden en beperkingen in het gebruik van de bron .
In de afgelopen jaren verschenen broncommentaren over de kohieren van
de gemeentelijke hoofdelijke omslag (1851-1922) , de registers van patentplichtigen (1805-1893), de 'registres civigues' (1811, 1812, 1813) en de
volkstelling van 1807. Met het uitkomen van de nieuwe serie broncommentaren, nu in een band bijeengebracht, is opnieuw een zeer waardevol
en bruikbaar hulpmiddel voor onderzoekers beschikbaar gekomen. Contactpersonen zijn: Prof. dr. P.M.M. Klep, Postbus 9103,6500 HD Nijmegen en Drs. P.W.] . den Otter, Rijksarchief in Overijssel, Postbus
1227,8001 BE Zwolle. Voor een abonnement op de broncommentaren
kan men zich wenden tot Drs. J.P. Sigmond, Stichting Archief Publikaties, Prins Willem-Alexanderhof 28, 2592 BE's Gravenhage.
B.P.A . Gales & J.L.].M. van Gerwen, Sporen van Leven en schade; Een geschiedenis en bronnenoverzicht van het Neder/andse verzekeringswezen (Amsterdam:
NEHA 1988) [NEHA Series-V, 1] 363 p.
P. Dehing & J.]. Seegers, KataLogus van de kollektie gedenkboeken van ondernemingen en organisaties in de Economisch-Historische BibLiotheek (Amsterdam:
NEHA 1988) [NEHA-Series-V, 2] 455 p .
In 1988 heeft het NEHA een begin gemaakt met het uitgeven van een
nieuwe reeks hulpmiddelen, bronnenoverzichten en catalogi. Daarvoor
verschenen drie delen in de reeks Economisch-Historische Catalogi en een
bronnenoverzicht voor het bankwezen. Met deze nieuwe reeks, 'NEHA
Series-V', wil het NEHA geregeld handzame hulpmiddelen, bronnenoverzichten en catalogi van zowel de eigen collectie als van elders berustend
bronnenmateriaal ten behoeve van het economisch-historisch onderzoek
uitgeven . De reeks is uitgevoerd in octavo formaat en herkenbare uitvoering. Als eerste verschijnt nu een bronnenoverzicht voor het verzekeringswezen onder de tite! Sporen van Leven en schade. Het bronnenoverzicht bevat
een uitgebreide historische inleiding van de hand van Ben Gales.
Het overzicht van de archieven van verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden c.g . tussenpersonen is samengesteld door Jacgues van Gerwen. Opgenomen is een overzicht van de archieven zowel bij de openbare
archiefbewaarplaatsen als bij de maatschappijen berustend. Een register
op naam van de maatschappij en een plaatsnaamregister vergroten de toegankelijkheid .
De KataLogus van gedenkboeken verschijnt als deel 2 in de reeks 'NEHAseries-V' en geeft een overzicht van de in de Economisch-Historische Bibliotheek aanwezige collectie van gedenkliteratuur van ondernemingen en
economische organisaties in binnen- en buitenland. Ca. 2750 titels zijn
opgenomen en gerangschikt volgens de 'Standard Industrial Classifica104
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tion'. De catalogus is voorzien van een register op bedrijfsnaam.
Deze publikaties zijn bij het NEHA verkrijgbaar. Leden genieten een speciale korting: Sporen van Leven en schade kost voor ledenf35,- (niet-leden
f52,50) en de Katalogus van gedenkboekenf30,- (niet-ledenf58,50), exclusief verzendkosten.
P.C. van Gool, De Nationale Investerings Bank sinds 1945 (Amsterdam: Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf 1988) [NIBE Katern
10] 35 p.
Met voldoening kan geconstateerd worden dat het Nederlands Instituut
voor het Bank- en Effectenbedrijf in de afgelopen jaren met grote regelmaat door middel van publikaties aandacht heeft geschonken aan historische ontwikkelingen in het bankwezen . De recente uitgave over de geschiedenis van de Nederlandse Investerings Bank (NIB) na 1945, is hiervan een voorbeeld. In dit, oorspronkelijk als gastcollege aan de Universiteit van Amsterdam gegeven overzicht, komen met name de verschillende
taken van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel, later NIB, aan de orde. Eerder verschenen in de historische reeks van het
NIBE uitgaven over de vroege geschiedcenis van de Nederlandsche Middenstandsbank (door J. Stoffer), Nederland en de liberalisatie van het
handelsverkeer O. Clerx; NEHA-Bulletin 1 (1987) I: 31-32, II : 31-33) en
de parlementaire behandeling van het monetair beleid (R.J. Schotsman;
NEHA-Bulletin 1 (1987) II: 39). Binnenkort zullen verschijnen De overgang
van de commanditaire naar naamloze vennootschap bij de Twentsche Bankvereeniging

door C. Wijtvliet en De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel
in de Provincie (1903-1971) door D. van der Werf.
D.R. Headrick , The tentacles of progress; Technology transfer in the age of imperialism, 1850-1940 (New York/Oxford: Oxford University Press 1988) 405
p.
Enige jaren geleden verscheen van de hand van Daniel Headrick The tools
of empire. Daarin onderzocht de auteur de relatie tussen technologische innovaties in de periode van de IndustrieIe Revolutie en het imperialisme
in de negentiende eeuw. De Tentacles of progress is een voortzetting van dit
onderzoek en gaat in op de gevolgen van de omvangrijke overdracht van
technologie op de kolonien . Deze overdracht leidde nlet tot industrialisatie, maar tot onderontwikkeling. Volgens Headrick scheidden koloniale
machthebbers de geografische overdracht van technologie van haar culturele verspreiding door de toe gang tot technologische opleiding te beperken
en ondernemersinitiatieven afkomstig van niet-Europese onderdanen te
ontmoedigen.
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M. Isacson & L. Magnusson, Proto-industrialisation in Scandinavia; Craft
skills in the Industrial Revolution (Leamington Spa: Berg 1987) 151 p.
De discussie over de proto-industrialisatie in de vroeg-moderne tijd in Enge!and, Vlaanderen en het Rijnland krijgt met deze studie een nieuwe
comparatieve dimensie . De auteurs (beiden afkomstig van de Universiteit
van Uppsala) onderzoeken het industrialisatieproces in de metaalnijverheid vanuit de inputfactoren kapitaal, management en arbeid. Zij concJu deren dat de vakbekwaamheid der ambachtslieden van de protoindustriele fase van cruciaal be!ang is geweest voor de opkomst van de
moderne metaalindustrie in Scandinavie en Finland.
Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 5 (1988) 489 p.

Vijfentwintig bijdragen en nog eens zes inleidingen van meer algemene
strekking maken het eerste lustrumnummer van het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek tot een buitengewone aflevering. Het betreft hier de publikatie van de bewerkte papers van het congres van de
Stichting Maatschappijgeschiedenis met als them a 'bedrijfsgeschiedenis'
dat in 1987 te Soesterberg gehouden werd (NEHA-Bulletin 1 (1987) II: 1215). De congresbijdragen zijn voorzien van een inleidend hoofdstuk,
waarin de hoofdthema's door bedrijfshistorici in Enge!and, de Verenigde
Staten, Duitsland en Nederland de laatste jaren aan de orde geste!d, behande!d worden. De bewerkte bijdragen zijn gerangschikt volgens de vier
subthema's van het congres: ondernemerschap, kapitaal, arbeid, techniek
en overheid. Elk thema is voorzien van een aparte inleiding.
D. Jacobs , Gereguleerd staal; Nationale en internationale economische regulering in
de Westeuropese staalindustrie, 1750-1950 (Nijmegen 1988) 802 p.
De dissertatie van Danny Jacobs beschrijft en analyseert de economische
regulering van de staalindustrie tot aan de vorming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. In het eerste theoretische dee! wordt o.m .
de verhouding tussen het bedrijfsleven en de politiek geanalyseerd. De
auteur onderscheidt daarin de anonieme regulering (via de markt), private regulering (via karte!s) en de publieke regulering (door de overheden).
Het tweede dee I biedt een overzicht van de ontwikkeling van de ijzer- en
staalindustrie in West-Europa met als kernthema's liberalisering tegenover protectie , modernise ring en herstructurering. Dee! III hande!t over
de planmatige reguleringsvormen in de twintigste eeuw. Met behulp van
een typologie van diverse vormen van economische politiek - varierend
van klassiek liberalisme tot neo-mercantilisme - analyseert Jacobs de ontwikkeling van het ijzer- en staalbe!eid in Engeland, BeIgie , Duitsland,
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Frankrijk en Luxemburg. Er blijken grote onderlinge verschillen te bestaan in de overheidsinterventie en reguleringsvormen.
P. Lourens & J. Lucassen, Lipsker op de Groningse tichelwerken; Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie van de twaaljde tot de twintigste eeuw, met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders (ca. 1700-1900) (Groningen: WoltersNoordhoffiForsten 1987) 170 p.
Geinteresseerden in de hi storie van de steenfabrieken in Nederland kunnen zich verheugen over de toenemende stroom publikaties op dit terrein.
Dit boek is vrijwel gelijktijdig verschenen met de dissertatie van G .B.
Janssen over de baksteenfabricage in Nederland tussen 1850 en 1920.
Schrijft Janssen vooral vanuit het perspectief van de mechanisering van
de bedrijfstak, Lourens en Lucassen stellen de trekarbeid van de arbeiders
uit het Duitse vorstendom Lippe centraal. In dit boekwerkje (70 pagina's
tekst en ruim 70 pagina's bijlagen) wordt ingegaan op de techniek van het
steenbakken in Groningen, het monopolie van de Lipper steenbakkers na
1700 en het geleidelijk verdwijnen van de Lipskers uit Groningen vanaf
1870 . De teruggang van de Groningse steenbakkerij in deze eeuw vormt
de afsluiting van het verhaal. Onder de bijlagen treft men o.m. aan een
gedetailleerde lijst van de Groningse tichelwerken van 1200 tot 1986 en
een register van fabrikanten en Lipper brandmeesters.
D .N. McCloskey, Econometric history (Londen/Basingstoke: Macmillan
1987) [Studies in Economic and Social History 1 117 p.
De afgelopen 25 jaar heeft de beoefening van de economische geschiedenis, met name in de Verenigde Staten, een spectaculaire ontwikkeling
doorgemaakt. Hoe controversieel ook gedacht moge worden over deze
ontwikkeling, bekend geworden onder de naam econometrische geschiedenis of cliometrie - McCloskey prefereert de naam historische economie
-, vast staat dat deze de economische geschiedenis meer veranderd heeft
dan welke stroming in het verleden ook. Hoewel in deze 25 jaar regelmatig beschouwingen gewijd zijn aan de betekenis van de econometrische geschiedenis, mag het beknopte overzicht van McCloskey niet onvermeld
blijven . Op basis van een keuzebibliografie bespreekt hij zowel resultaten
van de econometrische geschiedenis voor het inzicht in enkele belangrijke
thema's als de gevolgde methode . Wat dit werk van ander werk onderscheidt, is vooral de aandacht voor niet-Amerikaanse thema's en de bijzondere kijk van de auteur op 25 jaar ' historical economics'.
J. Mooij, Instrumenten, wetenschap en samenleving; Geschiedenis van de instrumentJabricage en -handel in Nederland, 1840-1940 (Tilburg 1988) 241 p .
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Instrumenten, hun betekenis, hun makers en gebruikers worden beschreyen in dit proefschrift van Joke Mooij. Zij definieert instrumenten als
hulpmiddelen, die dienen ter ondersteuning van waarnemingen, zoals balansen, microscopen, voltmeters en stethoscopen, gereedschappen en diverse hulpmiddelen van de medicus. Voor de naoorlogse periode kan men
daaraan nog toevoegen de werktuigen voor het meten, regelen en be studeren van industrieIe processen, alsmede voor de electrotechniek en de electronica . In de periode v66r 1840 werden instrumenten vooral aangewend
ten behoeve van de zeevaart, landmeetkunde, astrologie, heelkunde, verloskunde en de natuurwetenschappen. Tijdens de negentiende eeuw bleef
de instrumentmakerij een ambachtelijke aangelegenheid, waarbij overigens de binnenlandse vraag naar instrumenten groter was dan het aanbod. Vanwege het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten waren veel
buitenlanders (vooral Duitsers) in deze branche actief. Daarnaast werd
een groot deel gelmporteerd, wat leidde tot het ontstaan van handelsondernemingen. De Eerste Wereldoorlog en de crisis hebben de branche niet
onberoerd gelaten . Een overzicht van aile instrumentmakerijen in Nederland is als bijlage opgenomen.
C. Taft Morris & I. Adelman, Comparative patterns of economic development
1850-1914 (Baltimore: Johns Hopkins University Press 1988) 575 p.
Adelman en Taft Morris zijn erin geslaagd een vruchtbaar samengaan te
realiseren van economische geschiedenis en ontwikkelingseconomie bij de
bestudering van lange termijnontwikkelingen. Twintig jaar geleden pubJiceerden zij Society, politics and economic development (1967). De daarin ontwikkelde gedachten vormden het uitgangspunt voor de studie waarvan
thans het resultaat beschikbaar is. Op basis van historisch bronnenmateriaal van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard vergeleken zij van 23
landen de economische ontwikkeling tussen 1850 en 1914. Met behulp
van principale componenten-analyse hebben zij overeenkomstige ontwikkelingspatronen opgespoord. De uitkomsten geven echter een zeer grate
heterogeniteit aan, een voor historici nauwelijks verrassende uitkomst.
Voor economen is deze uitkomst daarentegen weI opmerkelijk daar zij in
strijd is met de neoklassieke veronderstelling dat een vergelijkbare positie
met betrekking tot de beschikbaarheid van grondstoffen en markten tot
een vergelijkbaar groeipad leidt.
H . Rosevaere, Markets and merchants of the late seventeenth century; The
Marescoe-David letters 1668-1680 (Oxford: Oxford University Press 1987)
[Records of social and economic history; New series 12] 668 p.
De door Henry Rosevaere verzorgde uitgave van de correspondentie van
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het handelshuis Charles Marescoe en Jacob David is gebaseerd op een selectie van 500 uit een collectie die ongeveer 10.000 brieven omvat. Deze
collectie is zeer bijzonder en bevat een schat aan gegevens over de Europese handel in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het handelshuis
was gespecialiseerd in de handel met Zweden en een belangrijke exporteur
van Engelse en koloniale goederen. Vanuit die positie beschikte de firma
over een uitgebreid netwerk van relaties met belangrijke handelssteden als
Amsterdam, Hamburg, Stockholm en Rouen en met handelshuizen zoals
De Geer, Trip en Momma. Het overgrote deel van de geselecteerde brieven is oorspronkelijk in het Nederlands gesteld, hier echter door Rosevaere vertaald in het Engels . De originele brieven zullen op microfiche beschikbaar komen. De uitgave is voorzien van een uitgebreide inleiding
van de hand van de samensteller. De bijlagen bevatten zeer veel kwantitatieve gegevens over wisselkoersen, in- en uitvoercijfers, verzekeringspremies en vrachttarieven.
A.J. Vermaat e.a., red ., Van liberalisten tot instrumentalisten; Anderhalve eeuw
economisch denken in Nederland (Leidenl Antwerpen: Stenfert Kroese 1987)
272 p .
Deze bundel haakt in op een toegenomen belangstelling voor het economisch denken in Nederland. Hoewel dit gebied in de eerste plaats het terrein lijkt voor economen, overwegen de biografisch getinte bijdragen van
historici. De redactie heeft daarom gemeend de nadruk te moe ten leggen
op de theoretische en praktische economische inzichten van Nederlandse
economisten na 1800. Met uitzondering van Overmeer (historicus) en De
Wolff (wiskundige) zijn aile bijdragen afkomstig van economen. De opstell en zijn gewijd aan G.K. van Hogendorp (Overmeer), S. Vissering
(Nentjes), d'Aulnis de Bourouill (Krabbe), N .G. Pierson (Heertje),
Treub (Vermaat), C.A. Verrijn Stuart (Zuidema), F. de Vries (Dullaart),
Limpert (Van Sloten), Cobbenhagen (Smulders), G.M. Verrijn Stuart en
J .G. Koopmans (Fase) en Tinbergen (De Wolff). De meeste bijdragen
zijn bovendien voorzien van zeer nuttige literatuuroverzichten van zowel
de werken van als de werken over de betreffende economisten.
F. van Waarden, Het geheim van Twente; Fabrikantenverenigingen in de oudste
grootindustrie van Nederland, ca. 1800-1940 (Amersfoort/Leuven: Acco 1987)
143 p .
F. van Waarden , B . de Vroom &J . Laurier, Fabriekslevens; Persoonlijkegeschiedenissen van arbeiders, fabrikanten, managers en externe betrokkenen uit de
Twentse textielindustrie (Zutphen: Walburg Pers 1987) 240 p.
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De Twentse textiel blijft boeien. Over de economische ontwikkeling, de
arbeidsverhoudingen, de vakbeweging en de familiestructuur van deze industrie is reeds eerder gepubliceerd. In Het geheim van Twente bestudeert
socioloog F. van Waarden voor het eerst de organisatiewijze van de
Twentse textielwerkgevers. Ondanks hun individualisme verenigden zij
zich al in 1888 in een 'Fabrikantenvereniging ter bestrijding van werkstakingen'. Gesproken wordt van een hecht georganiseerde groep waaraan
in de twintigste eeuw ook grondstoffenkartels en afzetmarktsyndicaten
werden toegevoegd. De titel van het boek verwijst naar de strikt vertrouwelijke aard van aile notulen, correspondentie, statu ten en reglementen
van de fabrikantenorganisatie. Van Waarden heeft geen gebruik kunnen
maken van de archieven van deze verenigingen, maar heeft andere wegen
gezocht - archieven van Kamers van Koophandel, bedrijven en kartels om de structuur en het functioneren van de fabrikantenverenigingen nader te duiden.
Breder opgezet en voor een groter publiek geschreven is het boek Fabriekslevens, waarin de persoonlijke lotgevallen zijn opgetekend van 22
mensen die direct of zijdelings met de Twentse textielindustrie te maken
hebben gehad . Deze 'oral history' brengt de lezer het verhaal van o.m.
de arbeider, fabrikant, baas, bedrijfsleider, personeelschef, arbeidscontroleur, vakbondsbestuurder en organisatie-adviseur. Ook de relatief weinig
bestudeerde periode van na 1945 komt aan bod.
E. Westerman , red., Quantifizierungsprobleme der Erforschung der Europai"schen
A10ntanwirtschaft des 15. bis 18. Jahrhunderts (St. Katharinen: Scripta Mercuturae 1988) 214 p.
Tijdens het Negende Internationale Congres van Economische Geschiedenis, gehouden te Bern in 1986, was een van de workshop-onderwerpen
de Europese mijnbouw van de vijftiende tot de achttiende eeuw. De bewerkte bijdragen hiervan zijn in deze bundel bijeengebracht. Ondanks het
vrij specialistische karakter van de tien papers zijn zij het signaleren
waard . Zonder meer interessant is de verhandeling van 1. Blanchard over
de Europese zilverproduktie en de Zuidamerikaanse mijnbouwcrisis tussen 1670 en 1770. Een gunstige conjunctuur op de zilver- en kopermarkten veroorzaakte een relatief hoge Europese zilverproduktie, eerst uit de
Harz en uit Saksen, later uit Noorwegen en Rusland. Zuidamerika bleef
echter de grootste producent. Voorts o.m. bijdragen over de Noorse kopermijnbouw als investeringsobject (K . Sprauten), produktiekosten van
hoogovens in relatie tot prijsvorming van ijzerprodukten in de Harz,
1747-1806 (H.J. Gerhard) en zilver- en loodproduktie in Noord-Italie in
de zestiende eeuw (R. Vergani).
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E. Witte, J. Hannes e.a., Arbeid in veelvoud,· Een huldeboek voor Jan Craeybeckx
en Etienne Scholliers (Brussel: VUB-Press 1988) 335 p.

Maar liefst 29 voorname!ijk Be!gische historici hebben bijdragen ge!everd
voor deze bundel, aangeboden aanJ. Craeybeckx en E. Scholliers bij hun
afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel. Beiden zijn
vooral bekend als de grondleggers van de kwantitatieve serieIe geschiedenis in Be!gie. Centraal in de bunde! staat het begrip arbeid. De bijdragen
over de midde!eeuwse periode behande!en sociale aspecten van de arbeid
in Vlaanderen en Brabant: slavernij, loonreglementering en interstede!ijke solidariteit. Economische aspecten komen in het dee! over de nieuwe
tijd aan de orde: o.m. proto-industrialisatie, overheid en ondernemers en
de re!atie tussen bevolkingsdruk en arbeidsspecialisatie. Voor de negentiende en twintigste eeuw wordt het algemene thema in verband gebracht
met arbeidsomstandigheden, gezinsinkomen en arbeidersbeweging. In
het vierde en laatste deel staan uiteenlopende artike!en van meer methodologische aard: de rol van de prijsgeschiedenis, de ontwikkeling van 10nen en prijzen in Vlaanderen en Brabant 1346-1980 en de betrouwbaarheid van historisch cijfermateriaal. Bio- en bibliografieen van beide hoogleraren gaan aan het gehee! vooraf.
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Jaarverslag
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1987
Aan het verslag van het bestuur zijn toegevoegd het verslag van de directeur, de begroting voor 1989 en de jaarrekening over 1987.

Algemeen

In het verslagjaar zijn de besprekingen met het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, inzake het onderbrengen van de EconomischHistorische Bibliotheek bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen voortgezet. Naar het zich laat aanzien zal de Minister
zich tegen een dergelijke onderbrenging niet verzetten. Een en ander zal
naar aile waarschijnlijkheid inhouden, dat de feitelijke onderbrenging van
de E.H.B. in het nieuwe gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale Ceschiedenis in de eerste helft van 1989 zal plaatsvinden ; met een
dergelijke inhuizing is door het IISC al rekening gehouden bij het ontwerp van het nieuwe gebouw.
Financien

Uit de verlies- en winstrekening over 1987 blijkt dat het verslagjaar weer
met een gering positief sal do kan worden afgesloten. Naar het zich laat
aanzien zullen echter de komende jaren in financieel opzicht voor de Vereniging de nodige problemen opleveren. Zo is vanwege het Ministerie van
& W medegedeeld dat voor de komende jaren slechts op een subsidie
vanf140.000 kan worden gerekend. Tevens heeft de Universiteit van Amsterdam laten weten in het geheel geen subsidie meer te zullen verstrekken. Dit betekent dat het NEHA - bij ongewijzigd beleid - op een structureel jaarlijks tekort moet rekenen van ruim f100 .000 . Het be stu ur is thans
doende voor deze problemen oplossingen te zoeken.

o

Collecties en ontsluiting

In 1987 werden belangrijke collecties verworven, terwijl ook de inventarisatie van nog niet ontsloten collecties vorderde (zie ook het verslag van de
directeur). Laatstgenoemde werkzaamheden, uitgevoerd onder leiding
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van Dr. J. Lucassen en Drs. R.E.M.A . de Peuter, zullen - gezien de omyang van het werk - pas in de loop van de volgende jaren kunnen worden
afgesloten. De in het vorige jaarverslag genoemde onderhandelingen met
Mr. j. Swart - over overdracht van zijn collectie en uitvoering van een
onderzoek naar 'Wegen in Nederland 1450-1850' - zijn nog niet afgesloten. Naar het zich laat aanzien zal hierover in 1988 meer duidelijkheid gegeven kunnen worden.
Op voorspraak van Drs. P . den Otter - als chartermeester werkzaam op
het Rijksarchief Overijssel - werd contact gelegd tussen het NEHA en een
vrijwilliger voor ordening en inventarisatie van het verenigingsarchief.
Drs. j. van Gerwen heeft in 1987 zijn werkzaamheden ten behoeve van
de registratie en coordinatie van bedrijfsarchieven voortgezet. Daarnaast
voltooide hij een manuscript ten behoeve van het Verbond van Verzekeraars in Nederland . Voor deze uitgave - die in 1988 zal verschijnen schreef Drs. B. Gales en kort overzicht van de geschiedenis van het Nederlandse verzekeringswezen.

PubLikaties
Het doet het bestuur genoegen dat er weer enke!e nieuwe publikaties het
licht konden zien . Naast het jaarlijks verschijnende Economisch- en
Sociaal-Historisch jaarboek (ESHj), dee! 50, waren dit, het in dit jaar
voor het eerst verschijnende periodiek het NEHA-Bulletin, en twee delen
in de nieuwe NEHA-Series III, te weten:
- Wonen in het verLeden 17e-20e eeuw; Economie, poLitiek, voLkshuisvesting, cuLtuur en bibliorafie onder redactie van P .M .M. Klep e.a.
- The NetherLands and the goLd standard 1931-1936; A study in poLicy formation
and poLicy onder redactie van R. T. Griffiths.
Daarnaast werd aan nieuwe uitgaven gewerkt. Naar het zich laat aanzien
zullen derhalve in 1988, naast ESHj, dee! 51, en NEHA-Bulletin, jaargang 2, verschijnen:
1) E.S.A . Bloemen, Scientific Management in Nederland 1900-1930 (NEHASeries III, nr. 3).
2) W .G. Heeres e.a. (red.), From Dunkirk to Danzig; Shipping and trade in
the North Sea and the BaLtic, 1350-1850 (NEHA-Series III, nr. 4).
3) j . van Gerwen & B. Gales, Sporen van Leven en schade; Een geschiedenis en
bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen (NEHA-Series V, nr.
1).
4) P. Dehing & J.J. Seegers, Katalogus van de kollektie gedenkboeken van ondernemingen en organisaties in de Economisch-Historische BibLiotheek (NEHASeries V , nr. 2) .
5) j. Lucassen, De numismatische verzamelingen van het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archiif.
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Bijlage: Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestond in 1987 uit de volgende personen:
] .D . van der Harten (voorzitter)
Drs. ] .B.J. Bollerman (penningmeester)
Dr. E.J. Fischer (directeur-secretaris)
Dr. J. Bartels
Drs. H. Bordewijk
Prof. Drs. ]. W. Drukker
Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
Prof. dr. P.M.M. Klep
Dr. ]. Lucassen
Ir. ].W.M. van Rooij
Dr. H.C. van Straaten
Personeel

De Vereniging had in 1987 het volgende personeel in dienst:
Drs. ].J . Seegers, bibliothecaris
Drs. ]. van Gerwen, wetenschappelijk medewerker en conservator
Mw. E. Hitipeuw-Palyama, bibliotheekassistentie/catalografe
Mw. P. van cler Storm-Visch, secretaresse
F. Sonneville, bibliotheekassistent.

114

NEHA-BULLETIN 2 (1988) NR. 2

VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER 1987

A . Economisch-Historische Bibliotheek
Personeel
Met ingang van 1 januari 1987 vertrok Drs. P. Dehing naar een nieuwe
werkkring bij De Nederlandsche Bank. Het bestuur dankt Drs. Dehing
voor zijn zeer grote inzet gedurende de jaren dat hij bij de bibliotheek
werkzaam is geweest. Hij zal betrokken blijven bij de afronding van enige
publikaties. Tegelijkertijd werd de werktijd van de bibliothecaris, Drs .
J.J. Seegers, uitgebreid met 18 uur. Drs. Seegers is nu volledig aangeste!d
als bibliothecaris.

Acquisitie
De aanwinstenlijst over 1987 is inmidde!s voor een belangrijk dee! verschenen in het NEHA-Bulletin 2 (1988) 46-60. In dit verslag zal slechts
aandacht gegeven worden aan de schenkingen. Gedurende het verslagjaar
werden de EHB rege!matig waardevolle schenkingen aangeboden. Zo is
de bibliotheek in staat gesteld een keuze te doen uit de schenking van
M.W. Holtrop aan De Nederlandsche Bank en kon een dee! van het tijdschriftenbezit van de AMRO-Bank verkregen worden. De werkzaamheden aan de catalogus van gedenkboeken van bedrijven bracht ook dit jaar
weer een aantallacunes in de collectie aan het licht die door de jubilerende
bedrijven vee!al spontaan opgevuld werden.
Aparte verme!ding verdient de schenking van de Kamer van Koophande!
en Fabrieken van Amsterdam . Al geruime tijd is de bibliotheek bezig het
resterende gedeelte van het bezit van de Kamer over te brengen naar de
EHB. Dit jaar kon onder meer de collectie verslagen van de plaatselijke
Kamers van Koophandel in Nederland v66r 1922 overgebracht worden .
¥et de verwerving van deze collectie, beschikt de EHB thans over een nagenoeg volledige en be!angrijke verzameling verslagen van de Kamers van
Koophandel en Fabrieken in Nederland.

Catalogusapparaat
De werkzaamheden aan de publikatie van de catalogus van gedenkboeken
van bedrijven en economische organisaties zijn in 1987 voltooid . De catalogus zal in mei 1988 verschijnen in de nieuwe NEHA-Series V . Het werk
aan de onderwerpscatalogus is echter als gevolg van de beperkte personele
mogelijkheden teruggebracht. Met het oog op de nabije overgang van de
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EHB in een samenwerkingsverband met het IISC en de daarmee samenhangende aansluiting bij het daar gelntroduceerde automatiseringssysteem, lijkt dit verantwoord.

Materzile verzorging van de collectie
Het gehele, ter beschikking staande bindkrediet werd besteed aan het inbinden van tijdschriften . Een voorstel aan het bestuur om in 1988 te beginnen met het restaureren van boekbanden van de oude collecties werd
gehonoreerd.

Bezoekersaantallen

Ie
2e
3e
4e

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Totaal

1987

1986

1985

1984

462
411
371
492

398
423
342
433

467
489
328
318

418
449
280
383

1736

1596

1602

1730

Het is verheugend te kunnen vaststellen dat het bezoekersaantal het afgelopen jaar duidelijk weer in de lift zit. Met name het derde en vierde kwartaal droeg aan de verhoging bij. Voor een belangrijk deel is dit toe te
schrijven aan een groter aantal studenten, dat zich bezig houdt met economische geschiedenis. Verder valt een toegenomen belangstelling te constateren van de zijde van onderzoekers, die niet afkomstig zijn uit de historische onderzoekswereld .

B. Ajdeling handschriften en documentenliconograjische ajdeling
De ontsluiting van de collectie papiergeld in de EHB is het afgelopen jaar
afgerond. Dr. J. Lucassen heeft thans de gehele collectie gelnventariseerd
en zover voorbereid dat een publikatie op korte termijn tot de mogelijkheden behoort. De ontsluiting van de collectie documenten en handschriften
werd ook in 1987 met voortvarendheid ter hand genomen.
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BEGROTING 1989
1989
(begroot)

1987
(werkelijk)

200.000
10.000
26.000
22.000
2.000

0
303.645
25.099
26.129
34.315

325.000

449 .098

60.000
30.000
35.000
185 .000
65.000*
20.000
395 .000

74 .534
43 .558
32.359
188.9 17
55.57 1
12.080
407.019

Opbrengsten
Subsidie Ministerie van Onderwijs &
Wetenschappen
Subsidie Universiteit van Amsterdam
Contributies en donaties
Verkoop publikaties
Overige opbrengsten

Uitgaven
Algemene kosten
Kosten publikaties
H uisvestingskosten
Kosten bibliotheek
Kosten bedrijfsarchieven
Overig

Diverse baten ( + ) en lasten ( - )
Tekort ( - / overschot ( + )
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- 70.000

1.628

+ 43.707
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JAARREKENING 1987

......
00

I Balans per 31 december 1987

Bibliothcck

1987

1986

p.m.

p.m.

100

100

1986

1987

Eigcn vc rmogen
Voorraad eigen wcrkcn

Reserves
NEHA-fonds
Algcmene reserve

In ventaris

Z

Debiteuren en ovcrigc vordcringen

28.805

127.754

Effecten

94.000

10 7.000

400.389

238.490

Liquide middelcn

2 11.111

23 1.44 1

13.683

13.683

224.794

245.124

Voordellge saldi
Tot en m et het vorig jaar
boekjaar

75.537

41. 452

43.707

34.085

t'l

11 9.244

75.537

;J>

364.368

300.33 1

70.000

70.000

::r:
tl:l

c

Voo rzienin g voor de
uit gave ' Wege n in
Nederland'

r
r
t'l
j
Z

""
<D

00

~

z

~

""

Cred iteuren
523.295

473.345

88.927

103.014

523.295

473.345

II Baten en lasten 1987

1987

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

1986

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

0

242.000

0

303.645
32.125
25 .9 10
59.099
26.129
2.190
449.098

45.000
44.500
0
51.300
16.700
0
399.500

411.325
0
27.110
5.000
14.119
2.636
460 .190

74.534
43 .558
32.359
188 .9 17
55 .571
12.080

100.600
28.200
34.900
184.500
51.300
0

70 .328
74.959
34.225
147.645
32 .039
0

0
407.019

0
399.500

70.000
429.196

42.079
1.628
43.707

0
0
0

30.994
3.091
34.085

Kosten
Algemene kosten
Kosten publikaties
Huisvestingskosten
Kosten bibliotheek
Kosten bedrijfsarchieven
Project Lucassen
Voorziening Uitgave 'Wegen in
Nederland'

Diverse baten en lasten
Saldo
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