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Economische systemen en
staatsvorming in pre-industrieel Europa
De tijd is voorbij dat soc~aal-economische historici 'de politiek' als een oubollige interessesfeer terzijde konden schuiven. Binnen de politieke geschiedenis is, zij het met enige vertraging, de belangstelling voor structurele benaderingen doorgedrongen. De prosopografische analyse van elites
is daar een treffend voorbeeld van: daar vindt de combinatie plaats van
serieJe gegevens over de sociaal-economische positie van een bepaalde categorie van machthebbers met de analyse van hun carriere . Bij de bestudering van politieke instituties wordt nu meer gelet op de dagelijkse praktijk, de routine en de langzame veranderingen daarin, dan op de in het
oog springende grote crises. Ook in de politieke geschiedenis is de aandacht verschoven van het evenement naar het proces en de structuur.
Nu op die wijze de subdisciplines nader tot elkaar zijn gekomen, wordt
het ook weer beter mogelijk hun studieobjecten opnieuw te integreren, en
wei op een manier die verder reikt dan de incidentele interacties die vanuit
een evenementieJe optiek werden aangedragen. De wederzijdse bei"nvloeding van economische en politieke systemen is bij uitstek een onderwerp
waarover op dit ogenblik nieuwe gezichtspunten worden aangedragen.
Het is mijn bedoeling enkele nieuwe vraagstellingen en benaderingswijzen op dit gebied, die in de recente internationale literatuur worden aangedragen, de revue te laten passeren. Juist in Nederland is er aile aanleiding om het onderzoek hierbij te laten aansluiten, zoals de recente en verder in deze aflevering besproken proefschriften van J. M. F. Fritschy en
M.e. 't Hart aantonen.
De vraagstelling zal ik verder toespitsen op het proces van staatsvorming.
Hieronder wordt verstaan de toenemende concentratie van machtsmiddelen in een relatief gecentraliseerde, autonome en gedifferentieerde organisatie waarvan de agenten de controle opeisen over de bevolking binnen
een (zich veelal uitbreidend) uitgestrekt en doorgaans aaneengesloten territorium. 1 De vraag is nu in hoeverre bepaalde economische systemen
staatsvorming bevorderen of remmen, en omgekeerd in hoeverre bepaalde staatsvormen economische ontwikkeling begunstigen of be nadel en. Sedert de magistrale studies van Gabriel Ardant zal wei niemand meer twijfden aan het bestaan van dergelijke verbanden iiberhaupt. 2
Een grondige analyse zou vereisen dat de sociaal-economische structuur
van een gebied diepgaand wordt behandeld; dat kan ik in de mij hier toegemeten ruimte natuurlijk niet doen. Ik zal aileen wijzen op essentieJe factoren die in iedere dergelijke studie aan bod zouden dienen te komen, te
weten:
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1) De natuurlijke hulpbronnen die in een gebied aanwezig zijn en met de
beschikbare technische middelen exploiteerbaar zijn bevoordelen sommige regio' s in die zin dat er min of meer rijkdom gegenereerd kan worden .
Vanzelfsprekend spelen hier fysisch-geografische factoren een rol zoals de
natuurlijke vruchtbaarheid van de grond, maar meer nog de mogelijkheid
om er bepaalde commercialiseerbare produkten te winnen. In het bijzonder valt de aandacht op strategische grondstoffen die op welbepaalde
plaatsen ontgonnen kunnen worden zoals zout, aluin, zilver en goud . De
concentratie van hun vindplaatsen en, zeker voor de edele metalen, hun
hoge waarde, lokken de greep van machthebbers over dergelijke hulpbronnen uit, en bieden hen een bijzonder gunstige positie in de competitie
tussen vorsten.
2) De fysische geografie van een gebied speelt uiteraard een grote rol in
de opbouw en afbakening van territoria. Een positie als eiland of schiereiland, grote bergketens, uitgestrekte vlakten, maar vooral de situering in
een continentaal blok dan wei aan kusten en de ligging aan grote goed bevaarbare rivieren belnvloeden de ontwikkelingskansen heel sterk.
3) Sociaal-geografische en demografische factoren hangen zeer nauw met
de eerste twee categorieen samen . De Europese kaart vertoont zeer aanzienlijke verschillen in bevolkingsdichtheid, die weer sterk correleren met
de diverse niveaus van urbanisatie. Dankzij de berekeningen van Jan de
Vries hebben we nu een helder inzicht in de veranderende structuur van
de stedelijke netwerken . Niet toevallig zijn de sterkste bevolkingsconcentraties steeds te vinden langs kusten en grote rivieren, die het massatransport per schip mogelijk maakten , vereist om talrijke populaties in leyen te houden . 3
4) Hoewel urbanisatie en commercialisatie nauw samenhangen, en zeker
de hoogste categorieen van 'stedelijk potentieel' noodzakelijk centra waren van handelssystemen, is het toch nuttig om deze nog op zichzelf te beschouwen , gegeven de verschillen in stadstypen en handelsvestigingen.
De ruimtelijke uitgestrektheid van de commercieie netwerken en de schaal
van de operaties verdienen bijzondere aandacht omdat zij juist gevoelig
zijn voor de relaties met politieke machten. Eenvoudig gezegd : hoe uitgestrekter een handelssysteem, des te meer raakpunten of conflict zones
het zal hebben met politieke systemen; hoe groter het kapitaalsvolume
waarover het beschikt, des te meer auto nome machtsmiddelen het kan
mobiliseren en daardoor een onontwijkbare partner in het machtenspel
worden.
5) Voor ieder element, van handelsvennootschap tot monarchie, in het
machtenspel dat zich op Europese en gedeeltelijk ook intercontinentale
schaal afspeelde voor 1800, geldt dat zijn ontplooiingskansen in hoge mate
afhingen van zijn plaats in het geheel. Zoals we sedert Braudel en Wallerstein denken in wereldeconomieen, wordt ook steeds meer erkend dat
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de politieke ontwikkeling zich aIleen laat begrijpen vanuit het kader van
het statensysteem, het geheel van in onderlinge competitie verkerende
staatkundige eenheden . Plaatsing heeft dan zowel betrekking op de hierarchie binnen elk systeem, als op de ruimtelijke lokatie, die zekere coalities of fricties als het ware voorbestemt.
Charles Tilly heeft deze basiskenmerken van economische systemen in
hun relatie met machtsstelsels samengebald in de twee sleutelvariabelen
kapitaalaccumulatie en kapitaalconcentratie. In dun bevolkte agrarische
gebieden is de kapitaalaccumulatie laag, maar kan er wel een zekere kapitaalconcentratie plaatsvinden, by . in een hoofdstad of in een grate haven . In de Noorditaliaanse metropolen van de twaalfde tot de zestiende
eeuw is er duidelijk zowel hoge accumulatie als concentratie van kapitaal;
hierbij speelt dan wel een ral dat er meer concentratiepunten in elkaars
bereik liggen , waardoor onderlinge competitie aangewakkerd wordt. 4
Systematiek in de politiek

Indien we aldus enige systematisering hebben aangebracht in de relevante
basiskenmerken van economische systemen, komt het er nu op aan hetzelfde te doen voor politieke stelsels. Het denken over staatsvorming is in
Nederland sedert een twintigtal jaren sterk beinvloed door de theorie van
Norbert Elias . Hoeveel verdiensten die ook heeft, toch schiet ze op vele
punten tekort om het Europese staatsvormingsproces te verklaren. Koenigsberger wees in 1975 op het te globale karakter van de theorie om voor
historisch onderzoek te kunnen bevredigen . Hij wees in het bijzonder op
de vaagheid van het chronologische kader, de zwakheid van de vergelijkende analyse, het ontbreken van exogene invloeden en de onderschatting
van situationele factoren . 5 Zelf zou ik aan deze kritiek nog willen toevoegen dat Elias geen oog heeft voor de relatie economie-staat en dat hij er
ten onrechte van uitgaat dat er een noodzakelijke convergentie plaatsvond
naar een bepaald type staat toe. Het feit dat er tot in de negentiende eeuw
zeer verschillende typen staten naast elkaar bestonden, en dat dit toch wel
enige invloed moet hebben uitgeoefend op hun onderlinge competitie,
werd door hem verwaarloosd. In een zekere zin vertoont ook het huidige
Europese statensysteem nog een diversiteit naar omvang van de eenheden
interne structuur en bovenstatelijke verbondenheid, die niet past in Elias '
verklaringsgang.
Tijdens de late middeleeuwen bestond er een groot aantal politieke eenheden die alle min of meer autonoom opereerden in het Europese statensysteem. Hun onderlinge verscheidenheid was eveneens groot: naast koninkrijken - zoals Engeland, Schotland, Frankrijk en Polen - bestonden
er nog vrijwel autonome territoriale vorstendommen, graafschappen, hertogdommen etc . - zoals Savoye , Holland en Gelre -, kerkelijke vorsten9

dommen - zoals Utrecht en Keulen - stadstaten - zoals Venetie en Ragusa - vrije rijkssteden met slechts een klein omringend territorium - zoals
Hamburg en Neurenberg - en er was zelfs nog het Duitse keizerrijk . Ongeacht hierarchische verschillen naar titel of afmetingen, kan die diversiteit herleid worden tot een drietal Europese staatsvormen die het beeld
overheersten :
1) De stadstaat: de territoriale overheersing van een gebied dat de omyang van een vorstendom kon evenaren, door een metropool;
2) De territoriale staat: een door een monarch beheerst territorium van
beperkte omvang (een tot enkele huidige provincies) dat theoretisch onder
een hoger gezag ressorteerde; de monarchie kon dynastisch of kerkelijk
zlJn;
3) De samengestelde staat: een monarchie, doorgaans van hogere rang keizer, koning (aarts)hertog - beheerste een uitgestrekt territorium, in
omvang vergelijkbaar met huidige staten, samengesteld uit een kroondome in (,Hausmacht') en een aantal min of meer afhankelijke territoriale
vorstendommen; tendentieel evolueerde deze staatsvorm van de personele
unie naar de geintegreerde staat, waarbij de territoriale staten ingelijfd
werden bij het kroondomein; in de praktijk bleven tijdens het Ancien Regime de middelpuntvliedende krachten zeer sterk, en kon een machtsbalans tussen de concurrerende eenheden een eeuwenlange status quo teweeg brengen , zoals met name in het Duitse rijk6
Het is van belang dat onderkend wordt dat er niet aileen die diversiteit
was in typen staten maar ook die van overige machtseenheden; er waren
de auto nome steden die zich in min ofmeer duurzame stedenbonden verenigden, al dan niet in coalitie met sommige territoriale vorsten uit de regio. De Duitse Hanze is het meest duurzame voorbeeld van een dergelijk
stedenverbond, maar in zuidelijker delen van het rijk was er meer wisseling in de coalities .
4) In de Nieuwe Tijd zijn de opmerkelijk succesvolle voorbeelden te noemen van federaties van soevereine territoria, steden of stadstaten in Zwitserland en de Verenigde Provincies. Als er daar al sprake kon zijn van een
staat, dan waren het er toch met een uitzonderlijk geringe centralisatie
van machtsmiddelen zodat , naar analogie met het hierboven genoemde
derde type, eerder van een federatie gesproken kan worden, temeer daar
een samenbindende monarchie ontbrak of zwak stond. De duurzaamheid
van deze alternatieve machtsconstellaties in de competitie die zij met de
omringende staten aangingen, dient ons ervan te weerhouden de monarchale eenheidsstaat als het enige, dan wel het overheersende model van
Europese staatsvorming te zien . Er is niet de hoofdstroom met enkele uitzonderingen, zeker niet wanneer men let op de realiteit van de machtscentralisatie ook in de grote monarchale staten . Achter de fa<;ade van de absolute monarchie school veel meer lokale, regionale en zelfs private machts-
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uitoefening dan de traditionele politieke geschiedenis voorhield.
5) De eeuwenlange overheersing van de Balkan door het Ottomaanse rijk
kan niet verwaarloosd worden in de Europese geschiedenis. Ten eerste
omdat dit aanvankelijk in de zestiende eeuw sterk geintegreerde imperium
door zijn schaal en organisatie toch een eigen type vertegenwoordigt dat
op een heel andere wijze macht uitoefende over zijn onderdanen dan het
Duitse keizerrijk . Ten tweede omdat het bestaan zelf aan de Europese periferie van een zo groot en sterk machtsblok een evidente bedreiging
vormde voor de Europese staten. Als zodanig oefende het invloed uit tot
in de kern van de Westerse staten.
6) De laatste staatsvorm die hier genoemd moet worden is die van de kolonie, te onderscheiden van het imperium door de territoriale discontinuiteit. De grote afstand overzee en het aanzienlijke culturele verschil maakten een directe controle over de koloniale onderdanen moeilijker. Toch oefen de de wedren om koloniale bezittingen en het verwerven van strategische hulpbronnen daar invloed uit op de competitie tussen de Europese
staten . Koloniale successen versterkten ook de positie in Europa zelf.
Tussen politiek en economie

Na deze inventarisatie van economische kenmerken enerzijds, en typen
machtsconstellaties anderzijds, kan getracht worden de onderlinge relaties
te preciseren . Voorop gesteld zij dat de voortdurende schaalvergroting
van beide soorten systemen van de elfde tot de achttiende eeuw, deze
noodzakelijk in nauwer contact met elkaar bracht. Tilly heeft gewezen op
de fundamenteel verschillende orientatie van economische systemen en
staten. 7 De eerste ontstonden als functie van economisch-geografische
condities: de ontplooiing van handelsroutes, de beschikbaarheid van produkten en markten. Door de aard van de transportmogelijkheden, groeiden de belangrijkste economische netwerken vanuit havens aan kusten en
grote rivieren. In veel mindere mate konden ook langs enkele landwegen
- zoals die van Antwerpen via Keulen, Frankfurt en Neurenberg tot Krakau , en die van Venetie naar de Zuidduitse steden - duurzame systemen
ontstaan. Steeds echter is het kenmerk dat de routes en de daarop gelegen
knooppunten en havens een netwerk vormden, een geheel van verbindingen, stromen van mensen , goederen, betaalmiddelen en informatie. De
machthebbers over dergelijke netwerken waren de handelaars, met een
basis in een of meer steden, gegroepeerd in familiale vennootschappen,
gilden en stedelijke bestuursorganen .
Anderzijds ontstonden territoriale staten volgens de mechanismen die Elias scherpzinnig heeft beschreven:
- vorming van machtsmonopolies door de opeenvolgende eliminatie of
opslorping van zwakkere concurrenten,
11

- depersonalisering en institutionalisering van de machtsuitoefening als
functie van d e uitbreiding van het territorium en de sociaal-economische
differentiatie ,
- versterking van de monarchie die in staat is de tegengestelde belangen
en aanspraken van verschillende groepen in de samenleving tegen elkaar
uit te spelen .8
Wolfgang Reinhard heeft hier, onder verwijzing naar o.a. William
McNeill, nog het volgende aan toegevoegd : 'De werkelijke machthebbers
in de staat ontwikkelen een groepsbewustzijn met eigen belangen , zodat
zij de neiging vertonen om de macht waarover zij beschikken in de eerste
plaats te gebruiken in het belang van hun groep. Juist vanwege het
groepsegolsme leiden hun inspanningen naar een versterking van de
staatsmacht en de uitbreiding van zijn instellingen . Hiermee gaan natuurlijk in de regel enkele voordelen voor het algemeen welzijn gepaard, maar
die doen zich slechts voor omdat men op die manier de machtsuitoefening
van het regerende consortium kan legitimeren . '9
Staatsvorming kan zo geinterpreteerd worden als een effect van het voluntaristisch machtstreven van vorsten en hun entourage . De meest succesvolle concurrenten onder de feodale grondaristocratie werden gekenmerkt
door een niet aflatende landhonger, gedreven door de onverzadigbare
drang naar machtsuitbreiding en bescherming tegen mededingers . Passieve of zwakke monarchen werden uitgeschakeld, de overigen hadden geen
andere keuze dan aile kansen te benutten om de eigen positie te versterken
of die van een tegenstrever te verzwakken . Aileen daardoor konden monarchen zich overeind houden en eventueel hun binnen- of buitenlandse
macht uitbreiden. Het uitgangspunt van de monarchale staatsvorming
was dus wat steeds de basis van de feodale we reId geweest is : land, territorium . Vanuit een geheel onder hun controle staand gebied , streefden zij
naar consolidatie en uitbreiding, in concentrische bewegingen als het
enigszins kon vanuit de geografische situatie en de kracht van de buren .
De verwerving van gebieden die niet aansloten bij het oorspronkelijke leek
echter ook zinvol, als een mogelijke nieuwe uitvalsbasis , als additionele
bron voor hulpmiddelen of als eventueel ruilobject tegen gunstiger territoria of rechten. Bij uitstek twee middelen stonden de monarchen ter beschikking om dit streven te dienen: het erfrecht, gemanipuleerd via de huwelijkspolitiek of afkoop, en geweldsuitoefening. Dit laatste kon uiteraard
het eerste ondersteunen . Herkent men dit streven van de vorsten en hun
entourage naar voortdurende territoriumuitbreiding als passend binnen
de basislogica van de feodaliteit, dan is deze bron van dynamiek in de relaties tussen politieke eenheden ontdaan van haar pittoreske, evenementide aspecten , en past het binnen een (gedeeitelijk mentale) structuur.
Hoe dan ook, richt de monarch ale staatsvorming zich op land, zoveel mogelijk en aaneengesloten waar dat kon.
12
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De dynamiek van de kapitaalsaccumulatie, die een beheersing vereist van
routes, productiecentra en markten, was in hoofdzaak gericht op kusten
en waterwegen, secundair ook op landwegen . De dynamiek van de monarchale staatsvorming was daarentegen hoofdzakelijk landinwaarts gericht. Bij deze algemene stelling zijn echter ook heel begrijpelijke afwijkingen te signaleren: gegeven de traagheid van het reizen over land door
bergachtige gebieden, was het voor de Zweedse koningen gemakkelijker
om vanuit Uppland en Stockholm overzee Finland en de overige gebieden
langs de zuidkusten van de Oostzee te beheersen dan het vruchtbare Schonen , dat dan weer goed vanuit Denemarken gecontroleerd kon worden.
Dit voorbeeld toont aan dat precisering van aile condities die een gegeven
situatie bepalen , vereist is. Het fundamenteel nieuwe inzicht blijft echter
de divergentie tussen de kapitalistische en de monarchale dynamiek.
Beide dynamieken stuitten echter op elkaar, naarmate ze zich verder ontwikkelden. Over deze interactie bestaan uiteenlopende visies . Voor Braudellagen de zaken vrij simpel: 'De kaart van de wereldeconomie, met de
hoogspanning van zijn centrale zones en zijn concentrische verschillen,
schijnt vrij goed overeen te stemm en met de politieke kaart van Europa.
In het centrum van de wereldeconomie treft men inderdaad steeds een
staat aan buiten reeks, sterk, agressief, geprivilegeerd, dynamisch, bewonderd en gevreesd tegelijk . »0
In de lijn van Braudel heeft Immanuel Wallerstein zijn inmiddels alom bekende theorie gelanceerd over de economische wereldsystemen . Ook naar
zijn opvatting convergeerden staten en wereldeconomieen sedert de 'lange
zestiende eeuw' . In de kerngebieden van de moderne Europese wereldeconomie bevonden zich ook de sterke staten, d.w.z. de staten die veel
macht konden ontwikkelen zowel naar hun onderdanen toe als tegenover
andere staten . Indien immers de staten in de periferie even krachtig zouden zijn als in de kern, 'they would be in the position of blocking the effective operation of transnational economic entities whose locus were in
another state.' 11 Dit citaat maakt duidelijk dat Wallerstein uitsluit mijns inziens ten onrechte - dat een staat in de periferie tegelijk zou open
staan voor buitenlandse economische organisaties en de eigen onderdanen
onderdrukken. Tevens laat hij geen ruimte voor andere machtsconstellaties in de kern dan 'sterke staten', wat hem in evidente problemen brengt
met de stadstaten als Genua en Venetie, de vrijwel autonome metropolen
zoals Hamburg, Lubeck, Danzig, Neurenberg en Augsburg, en de federatie die de Verenigde Provincies vormden.
Als een reactie hiertegen formuleerde Reinhard een model van staatsvorming dat dynamieken op drie niveaus onderscheidt:
- de intentionele interacties van elites die naar persoonlijke en collectieve
machtsuitbreiding streven,
- de autonome processen waarin staten elkaar voortdurend bestrijden
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met steeds destructiever geweldsmiddelen die voortdurend meer belastingen, een sterker staatsapparaat en dus meer afroming en dwang vereisen,
- de spanning tussen de staten en het overkoepelende sociale systeem,
met zijn economische, sociale en culturele structuren . Reinhard vat dit op
als een gesloten systeem, dat hij echter moeilijk af te grenzen vindt. 12 De
oplossing lijkt me dan ook evident: ook het sociale systeem - Wallersteins
wereldeconomie of het statensysteem - is voortdurend in beweging, staat
onder druk van andere machtsconstellaties, de Ottomaanse by. Het tendeert zelf ook naar expansie waardoor het fataal afstevent op het dilemma
van ieder imperium: de confrontatie met de eerstvolgende concurrent
wordt moeilijker omdat de interne beheersbaarheid van het eigen gebied
als gevolg van de schaalvergroting steeds problematischer wordt. Het denken in gesloten systemen helpt de historic us van Europa niet echt verder .
Een waardevolle bijdrage aan dit debat wordt verder geleverd door Traian
Stoianovich die vanuit het Ottomaanse rijk het onderscheid aandraagt
tussen vraag- en bevelseconomieen. 13 In de Balkan had zich voor de Ottomaanse verovering een vrij krachtige stedelijke markteconomie ontwikkeld , die daarna stelselmatig werd ingepast in een verregaand vanuit het
imperiale centrum opgelegd systeem van gedwongen leveringen aan vastgestelde prijzen. Vanaf de late zeventiende eeuw vertoonde dit stelsel echter erosieverschijnselen, waardoor herprivatisering optrad, zij het nu via
corruptie van het gevestigde machtsapparaat.
Dit brengt ons terug bij de spanningsrelatie tussen economische en politieke systemen. Het is van belang te onderkennen dat het moment waarop
het ene en het andere systeem in een gebied tot ontwikkeling komen grote
invloed uitoefent op hun onderlinge relaties. Daar waar de steden een
sterke groei doormaakten vooraleer er een sterke staatsmacht gevormd
werd, hebben die steden de hen omringende ruimte zelf naar hun eigen
behoeften onder controle gebracht. Die behoeften waren wezenlijk dubbel: a . bevoorrading van de eigen bevolking met essentiele levensmiddelen en grondstoffen vanuit een achterland waarvan de uitgestrektheid afhing van de grootte van de stad en de landbouwproductiviteit , b . beveiliging van de routes voor de aan- en afvoer van de grondstoffen voor en
produkten van de stedelijke ambachtelijke produktie . Hanzen en gilden
van kooplieden vervulden tijdens de twaalfde en dertiende eeuw bij uitstek
deze protectiefunctie. Tevens verkenden zij nieuwe commercieIe mogelijkheden en negocieerden zij met de handelspartners aIle regelingen inzake
maten, gewichten, munten, kwaliteitsbepalingen en geschillenbehandeling die nu eenmaal vereist zijn voor interregionale transacties . Oorspronkelijk sloten particuliere associaties van handelaars, en vanaf de dertiende
en veertiende eeuw steeds vaker de stadsbesturen, aIle overeenkomsten
die de lange afstandshandel regelden, en zij waren ook de instanties die
de geschillen beslechtten. In het bijzonder beschermden allerhande privi-
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leges de veiligheid van de buitenlandse handelaar en van zijn goederen ,
en waarborgden zij hem een snelle en billijke rechtsbehandeling. In de
vroeg en sterk geurbaniseerde delen van middeleeuws Europa, NoordItalie, de Zuidelijke Nederlanden, het Rijnland en Noord-Duitsland, waren het typisch de handelaars en later de door hen gedomineerde stadsbesturen die het economische systeem uitbouwden en met regelingen omgaven. Waar nodig zochten zij de bescherming van monarchen, in het bijzonder op de landwegen waar de risico's groot waren . De graven van
Champagne verleenden bijvoorbeeld hun bescherming aan alle handelaars die de jaarmarkten in hun gebied bezochten, en konden op die manier via een geringe heffing op de transacties hun inkomsten aanzienlijk
opdrijven .
Zolang vorsten konden worden benaderd om tegen geringe kosten extra
protectie te leveren, was de relatie tussen handelaars en vorsten in beider
voordeel. Onderwerping door koningen van allerlei feodale heren die de
veiligheid van de wegen bedreigden, kwam de handel ten goede . Vorsten
konden uit de handelsstromen die door hun territorium liepen gemakkelijk inkomsten putten, die veel hoger opliepen dan die uit hun domeinen
en ook veel eenvoudiger te innen waren. Het volstond om op een strategisch punt een tollenaar neer te zetten die haast ongemerkt de verbruiker
belastte die zich bovendien niet zelden in een ander territorium beyond.
Protectie tegen een prijs: het systeem is universeel, en werkte zowel de
commerciele ontwikkeling als de uitbouw van de staatsmacht in de hand.
Van sommige staten in het bijzonder, namelijk die waar de commercialisatie zich doorzette. De successen van sommige vorsten hingen dan ook
nauw samen met hun mogelijkheden om bepaalde goederenstromen te belasten, bij voorkeur de export. De eeuwenlange militaire inspanningen
van de Engelse koningen tegen Frankrijk zouden ondenkbaar geweest zijn
zonder de douanerechten op de uitvoer van wol en later ook laken .
Een stap verder bestond in de kredietverlening van handelaars aan
vorsten . De opvallende kapitaalsaccumulatie bood de mogelijkheid om
commerciele operaties op krediet uit te voeren en deze praktijk ook uit te
breiden tot niet-commerciele doeleinden . Voor de vorst betekende krediet
de onmiddellijke verruiming van zijn mogelijkheden, wat in een oorlog
een strategisch voordeel betekende : hij kon de strijd langer volhouden dan
zijn kredietloze tegenstander, en dus wellicht succes boeken. Voor de handelaar speelden wellicht drie overwegingen een rol:
a) kredietverlening was op zichzelf een zeer winstgevende activiteit, gegeyen de hoge interesten en kosten die in het bijzonder aan vorsten werden
aangerekend, ook al in de dertiende eeuw; 14
b) als tegenprestatie voor hun bereidwilligheid , in het bijzonder bij nalatigheid in het terugbetalen, konden de handelaars extra voordelen vanwege de vorst bedingen, in de vorm van tolvrijstellingen of monopolies;
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c) de sancties die een vorst kon laten gelden tegen onwelwillende handelaars zouden hun de toegang tot lucratieve hande!smogelijkheden kunnen
bemoeilijken of zelfs geheel versperren.
Hier begon het koorddansen van de hande!aars in hun liaisons dangereuses
met vorsten: terwijl de rationaliteit van de handelaar hem dwong tot het
minimaliseren van zijn risico's en het maximaliseren van zijn kansen in
een zorgvuldige afweging van kosten en baten, spee!de voor de vorst een
heel andere rationaliteit, nl. hoe de eigen macht te versterken ten koste
van de tegenstander zonder de eigen onderdanen tegen zich in opstand te
brengen. Een koning die in een oorlog was gewikke!d, kon zich niet zonder meer terugtrekken uit de competitie zonder zeer grote risico's te ondergaan, en moest dus soms vee! meer uitgeven dan hij beschikbaar had.
Aan de be!astingdruk op de eigen onderdanen zijn duidelijke grenzen, die
tot uiting komen in belastingweerstand of zelfs in opstanden. Aan de financieJe behoefte voor militaire doeleinden is echter geen redelijke grens
te stellen: zij bestaat tot de uitputting van de giganten, zoals die zich vanaf
1557 voordeed in de terugkerende opschortingen van interestbetalingen
door Frankrijk en Spanje . Krediet bij buitenlandse handelaars en heffingen op de export waren de meest efficiente midde!en voor middeleeuwse
en vroegmoderne vorsten om hun positie in de competitie tussen staten
zo sterk mogelijk te maken. Intussen haden al heel wat koningen grote
hande!shuizen gerulneerd - de Bardi en Peruzzi in Enge!and begin veertiende eeuw waren de eerste geruchtmakende bankroeten, de Tempe!iers
in Frankrijk werden in 1308 geslachtofferd - en simpe!weg anderen onder
de arm genomen als kredietverleners . 15
In gebieden waar de urbanisatie laat op gang kwam en de monarchale
staat daarvoor al gevestigd werd, zoals in Castilie, maar ook in Enge!and
en Zweden bijvoorbeeld, bepaalde de staat de speelruimte voor de burgers. Geen autonome, grensoverschrijdende contacten en regelingen voor
de handel, maar voorschriften, beperkingen en vooral heffingen vanwege
die staat. De staat orienteerde in die gevallen de economische ontwikke!ingen naar de eigen doe!stellingen: zo bleef de Engelse economie tot volop
in de zestiende eeuw perifeer ten opzichte van Italie en de Nederlanden,
en hie!d de Spaanse staat, gedragen door zijn aristocratie die er de voordelen uit putte, de eigen economie in een permanente afhanke!ijkheid. 16
Naast de vraag wat er eerder was, de staat of de grote commerciele steden,
dient natuurlijk de evolutie van de krachtsverhoudingen te worden geobserveerd. Met Braude! en Wallerstein kan gerust geste!d worden dat de
kernen van were!deconomieen zich verplaatsen zodra de grote routes verschuiven of de omstandigheden in het kerngebied verslechteren. Juist het
optreden van de staat droeg mijns inziens bij uitstek bij aan het afbreken
van de gunstige concurrentiepositie van een metropool binnen zijn grenzen. Op tenminste drie manieren werkte een sterke staat na verloop van
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tijd negatief in op de economische ontwikkeling:
1) Oorlogvoering was de hartslag van de monarchale staat ; na een vergelijking van Castilie, de Spaanse kroon , het keizerrijk, Engeland , de Verenigde Provincies, Frankrijk en de Spaanse Nederlanden kwam Wilfried
Brulez tot de conclusie dat ' de moderne staat in feite een oorlogsmachine
was . >17 Oorlogsvoering kon natuurlijk voor bepaalde handelaars en ondernemers immense winsten opleveren, maar heeft macro-economisch
toch overwegend schadelijke effecten door kapitaalsvernietiging, inflatie
en belemmering van normale economische activiteiten .
2) De oorlog was de drijfveer achter belastingverhogingen en de invoering van nieuwe belastingsmethoden. Aangezien oorlogen tot meer dan
100% van de normale staatsinkomsten kostten, en dit deficit mede door
leningen gefinancierd werd, sleepten de rentelasten de verhoogde staatsuitgaven en dus ook noodzakelijke belastingenjarenlang mee . Belastingen
drukten bij uitstek op het verbruik en op de agrarische produktie - die bovendien erg kwetsbaar was voor troepenbewegingen en oorlogshandelingen - en remden dus de economische ontwikkeling. Door het onttrekken
van kapitaal aan consumptieve bestedingen en productieve investeringen
teneinde het te besteden aan destructieve bestedingen, werkte de belastingdruk negatief in op de economie. In het bijzonder handelsmetropolen ondergingen de schadelijke invloed van de overbelasting door de staat :
daardoor werd hun concurrentiepositie aangetast, zoals het voorbeeld van
Antwerpen aantoont.
3) De uitbouw van het staatsapparaat met een centraliserend stelsel van
belastingheffing en rechtspraak bood zeker voordelen aan bepaalde categorieen onderdanen, die konden genieten van de objectievere behandeling
die een staat bood dan by. een dominante stad ten opzichte van haar omgeving. Homogenisering van economische regelgeving, inzoverre die al
werd doorgevoerd, kon schadelijke concurrentie tussen kleinere eenheden
zoals vorstendommen of zelfs steden temperen. De neiging van de staat
om functies naar zich toe te trekken kwam echter in botsing met de regelingen die stedelijke netwerken hadden tot stand gebracht, weliswaar in
het exclusieve voordeel van hun burgers, maar toch met een bepaalde efficientie. Handelsrechtspraak en -reglementering, en zelfs diplomatieke onderhandelingen op dat gebied konden niet echt deskundiger en efficienter
geregeld worden in een centraal staatsapparaat dan door de in de steden
gegroeide organisaties.
Zo wordt het begrijpelijk dat, in tegenstelling tot de opvattingen van
Braudel en Wallerstein, er een fundamentele belangentegenstelling bestond tussen de economische systemen en de sterke monarch ale staten. In
de werkelijkheid blijken de kernen van de wereldeconomie ook steeds gesitueerd in stadstaten (Noord-Italie), vrijwel autonome steden (de Hanze,
Vlaanderen , West- en Zuid-Duitsland, Barcelona) of in een overwegend
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door steden beheerst gebied (de Verenigde Provincies, en Engeland vanaf
het midden van de zeventiende eeuw). Waar het stedelijke element in de
samenleving werd overtroefd door de landaristocratie, zoals in Spanje,
Frankrijk en Oost-Europa, konden geen gunstige voorwaarden geschapen
worden of behouden blijven voor de dynamiek van het handelskapitalisme. In die dunbevolkte en weinig geurbaniseerde gebieden was surplusafroming moeizaam omdat het kapitaal er schaars en weinig geconcentreerd voorkwam, en berustte de staatsmacht - inzoverre ze zich kon differentieren uit de dominantie van landaristocratie - op dwang . Waar afroom bare surplussen en geaccumuleerd handelskapitaal vrijwel geheel
ontbraken, zoals in Polen, kon zich nauwelijks een staatsapparaat vormen, dat overigens niet effectief weerstand kon bieden tegen de druk van
staten die wel toegang hadden tot die bronnen.

Conclusie
Tot de onderzoekstaken voor de eerstkomende jaren behoort het daarom
om
- een structureel inzicht te verwerven in de geografische lokatie van de
overheersende oorlogsinspanningen, met de daaruit voortvloeiende territoriale aanwinsten en verliezen, inclusief de economische waarde daarvan ;
- een precies overzicht te verwerven van het belastingvolume in elk van
de concurrerende staten en overige politieke eenheden, de sectoren van de
economie en van de samenleving waar ze op drukten, en het bestuurlijk
niveau waarop het be steed werd;
- een vergelijkend inzicht te verwerven in de economische politiek die
door concurrerende politieke eenheden gevoerd is.
Op die manier zal men kunnen bepalen tegen welke prijs de staten hun
legitimiteit hebben kunnen opdringen aan de onderdanen .
Wim Blockmans

Deze definitie is afgeleid van die van Ch. T illy, 'War making and state making as organized crime ', in: P.B. Evans, D. Rueschemeyer & Th. Skocpol (red.) , Bringing the state back
in (Cambridge 1985) 170.
2 G. Ardant , 'Financial policy and economic infrastructure of modern states and nations',
in : Ch. Tilly (red .), The formation of national states in Western Europe (Princeton 1975)
164-242.
3 J. de Vries, European urbanization 1500-1800 (Cambridge 1984) 158-161. Zijn cijfers zijn
bekritiseerd door W. Brulez, Cultuur en getal; Aspecten van de relatie economie-maatschappijcultuur in Europa tussen 1400 en 1800 (Amsterdam 1986) 92-99. Brulez telt omstreeks 1500
slechts 143 steden van 10.000 inwoners , De Vries 154, en slechts 114 steden vallen vol-
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gens beide auteurs in die categorie. Montpellier , met meer dan 20.000 inwoners , ontbreekt bij De Vries. Brulez heeft echter geen nieuwe berekening voorgesteld van het 'stedelijk potentieel ' vol gens de formule van De Vries of volgens enige andere, zodat een
werkelijk alternatief op De Vries ontbreekt. Het is trouwens de vraag of Brulezs correcties tot een grondige wijziging van het beeld zouden leiden .
Ch . Tilly, 'Cities and states in Europe, 1000-1800', in Theory and Sociely , 18 (1989) ter
perse, en Siales, coercion and capilal, ter perse.
H.G. Koenigsberger, 'Dominium regale or dominium politicum et regale . Monarchies
and parliaments in early modern Europe' , herdrukt in zijn lblilicians and virluosi (Londen
1985)
P. Moraw, 'Cities and citizenry as factors of state formation in the Roman-German Empire of the late middle ages', Theory and Society 18 (1989) ter perse.
Ch. Tilly , 'Space for capital, space for states ' , Theory and Society , 15 (1986) 301-309.
N. Elias, Uber den !tozess ckr Zivilisation (Basel 1939) 142 vlg.
W. Reinhard, ' Croissance de la puissance de l' Etat: un modele theorique', in: A. Stegmann , ed., lbuvoir el inslilulions en Europe au XVIeme siecie (Parijs 1987) 176.
F. Braudel , Le temps du monde (Parijs 1979) 39.
F. Braudel , Les jeux de I'.change (Parijs 1979) 459-60,494; I. Wallerstein, The modern world
syslem (3 din.) (New York 1974, 1980 en 1988) vooral I, 355 en 255-297.
Reinhard , ' Croissance ', 173-186.
T. Stoianovich, ' Rise and demise of command-economic urban structures: The BalkanOttoman example ' , in: Ch. Tilly & W. Blockmans (red.), Cities and slales in Europe, 10001800 (New York 1990) ter perse .
W. Blockmans, ' Financiers italiens et flamands aux XIIIe-XIVe siecles ', in: Aspelli della
vila economica medievale (Florence 1985) 194-202.
Zie hierover recentelijk : J .Ph. Genet & M. Le Menee (red.) , Genese de I'elal moderne; Prilivemenl el redislriblion (Parijs 1987) en N. Buist &J .Ph. Genet (red.) , La ville, la bourgeoisie
ella genese de I'ilal moderne (Xlle-XVlle siteles) (Parijs 1988).
A. Rucquoi (red.), Genese midiivale del 'ilal moderne: la Castille ella Navarre (1250-1370) (Valladolid 1987).
W. Brulez, 'Het gewicht van de oorlog in de nieuwe tijden' , Tijdschrift voor Geschiedenis,
91 (1978) 386-406.
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Kroniek
Studievereniging sociaal-economische geschiedenis

Amsterdam, 7 oktober 1988
Op 7 oktober 1988 yond in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam de jaarlijkse bijeenkomst van de Studievereniging voor sociaaleconomische geschiedenis plaats. De ochtend was ingeruimd voor een lezing, verzorgd door dr. W.J . Dercksen, stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dercksen is onlangs gepromoveerd op de industrialisatiepolitiek in de jaren vijftig en dat was ook
het onderwerp van zijn lezing. Dercksen behandelde de stof in een vrij
compacte en overzici;ltelijke vorm. Centraal stond de behandeling van vier
aspecten van het industrialisatiebeleid, te weten de wijze waarop dit beleid
gevoerd is , d e determinanten van het gevoerde beleid , de effecten ervan
en de gevolgen van de vervlechting tussen overheid en industrie. Dercksen
had in zijn onderzoek geconstateerd dat het beleid gekenmerkt werd door
globaliteit en het streven naar eenheid op politiek vlak. Een centrale plaats
in het beleid neemt in deze jaren de geleide loonpolitiek in. Hoewel in de
afgelopen jaren de effectiviteit van dit beleid verschillende keren onderwerp van discussie is geweest, vermeed Dercksen hierin stelling te nemen.
Het berekenen van de effecten acht hij een hachelijke zaak. Het feit dat
een aantal doelstellingen uit de industrialisatienota's gehaald zijn, behoeft
zeker niet het bewijs voor de effectiviteit ervan te zijn. Overigens betekent
dit ook niet dat het niet effectief was.
De middagsessie was ingeruimd voor een lezing door de heer J. Louwman, medewerker van de eerste directeur-generaal voor de industrialisatie
Winsemius en daarna diens opvolger, en als zodanig een van de belangrijkste architecten van het gevoerde beleid in de periode 1949-1965 . Daar
een groot deel van het beleid al in de ochtend aan bod gekomen was, had
Louwman besloten om zijn verhaal meer te richten op zijn persoonlijke
ervaringen . Hij stelde, dat achteraf gezien de geleide loonpolitiek te lang
was vastgehouden, met als gevolg een overspannen arbeidsmarkt en een
technologische achterstand. Met name de achterstand in 'research and development', mede voortgekomen uit een geringe industrieIe traditie in
Nederland, vormde (en vormt) in zijn ogen een zwakke plek in de Nederlandse economie.
Het tweede gedeelte van de middagsessie was ingeruimd voor de huishoudelijke vergadering van de Studievereniging. Daarin deed de voorzitter,
prof. dr. H . de Vries, verslag van verschillende activiteiten, waaronder
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het plan een dag voor de jonge onderzoeker te organiseren. Prof. dr. P .W.
Klein gaf een toelichting op de verdere plannen en ontwikkelingen rond
het internationaal economisch-historisch congres in 1990 te Leuven.

J.J.

Seegers

Bedrijfsgeschiedenis
Amsterdam, 13 oktober 1988
De jaarlijkse bijeenkomst van de Landelijke Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis, voorgezeten door prof. dr. Joh . de Vries, vond ditmaal plaats in het
gebouw van de Algemene Bank Nederland aan de Vijzelstraat. Dat was
een passende locatie voor de drie voordrachten, waarin banken een belangrijke rol speelden. Dat geldt in de eerste plaats voor de lezing van
C.A .M. Wijtvliet, die sprak over de omvorming van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij van handelsonderneming naar bankbedrijf. Hij behandelde de problemen, die met die stap gepaard waren gegaan, de druk
van het college van commissarissen en de voorzichtigheid van de directie
en plaatste de gebeurtenissen in de context van de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw.
J .P.B. Jonker presenteerde een analyse van de nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven in
de periode 1910-1940. Als uitgangpunt gebruikte hij de voorspelling van
Wibaut uit 1912 dat de grote banken gaandeweg het bedrijfsleven zouden
gaan domineren. Het is volgens Jonker anders gelopen. De klappen die
sommige banken begin jaren twintig kregen leidden tot een overhaaste terugtocht, waardoor mogelijk de conjuncturele opleving na 1924 geremd
werd.
In de lezing van D. Barnouw, medewerker van het RIOD speeJt de bank
Lippmann, Rosenthal & Co. een ro1. Deze bank was door de Duitsers
aangewezen als plaats waar 'uitgekochte' joodse ondernemers hun cheque
moesten storten die zij bij de arisering van hun bedrijf als betaling ontvingen. Barnouw liet aan de hand van de verwikkelingen rond een Amsterdams textielbedrijf zien hoe die arisering in de praktijk verliep en hoe
sommigen daarvan wisten te profiteren.
Het bovenstaande geeft uiteraard slechts een zeer summiere indruk. Wie
meer wil weten, kan terecht bij het in mei verschijnende zesde dee I van
het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, waarin bijdragen van Wijtvliet, Jonker en Barnouw zullen verschijnen.
Erik Bloemen
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Bedevaart naar het graf van Thomas Ainsworth

Goor, 27 oktober 1988
De naam van Thomas Ainsworth (1795-1841) is oniosmakeIijk verbonden
met de Twentse textiel. In 1833 - 150 jaar geleden - nam hij het initiatief
tot de oprichting van een weefschool in Goor. Hiermee Iegde hij de basis
voor de 'gouden eeuw' van de Twentse textiel. Op dezelfde plek waar in
1833 tachtig kinderen zich het weven met de snelspoel eigen maakten,
vond de vijfde textielhistorische studiedag en tevens de viering van het 35jarig bestaan van Stichting Textielgeschiedenis plaats. Inmiddeis maakt
het gebouwtje van de weefschool deel uit van een uitspanning en herinnert
aileen nog een bescheiden plaquette aan de voorgevel aan het pionierswerk van Thomas Ainsworth. Dankzij de voordracht van H.E. Aitink
over 'Thomas Ainsworth en zijn tijd' kwam dit verleden weer even tot leven.
Met de geschiedschrijving over de Twentse textieInijverheid en de Stichting Textielgeschiedenis is de naam van dr. A. L. van Schelven oniosmakelijk verbonden. Niet alleen schreef hij zelf een groot aantal publicaties
over dit onderwerp maar stimuleerde ook anderen dit te doen. Het is dan
ook een toepasselijke geste van het bestuur van de Stichting om een prijs
naar hem te vernoemen. Met ingang van 1988 100ft de Stichting om de
drie jaar een prijs uit ter waarde van] 1.500,- voor een oorspronkelijke,
op bronnenonderzoek gebaseerde en nog niet eerder gepubliceerde studie
op het terre in van de Nederlandse textielgeschiedenis. Deze prijs is bedoeld voor beginnende auteurs zoals amateur-historici, jonge wetenschappelijke onderzoekers en studenten. De eerste A. L. van Schelvenprijs is tijdens de studiedag uitgereikt aan C.G.W.P. van der Heijden voor zijn artikelen in de Textielhistorische Bijdragen (THB) van 1986, 1987 en zijn
bijdrage aan de THB van 1988, 'Wevende Iandbouwers oflandbouwende
wevers? Een onderzoek in het Oost-Brabants textieigebied aan het einde
van de negentiende eeuw' in het bijzonder.
De studiedag en jubileumviering werd afgesioten met een bezoek aan het
gerestaureerde graf van Ainsworth waarop staat te Iezen: 'Aan een nuttig
man, Thomas Ainsworth. Het dankbare Overijssel'.
Jacques van Gerwen
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Promoties

In het jaar 1988 trokken de navolgende promoties op het vakgebied der
economische en sociale geschiedenis de aandacht:
E.H. Bax, Modernization and cleavage in Dutch society; A study oj longterm economic and social change (Rijksuniversiteit Groningen, 15 december 1988, A.
Maddison,]. Berting).
E.S.A. Bloemen, Scientific Management in Nederland 1900-1930 (Rijksuniversiteit Leiden, 30 juni 1988, C.P. Bertels, R.T. Griffiths).
E.S. Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij~' De scheepvaartverbinding van de BataaJse Republiek met de koloniiin in Aziii 1795-1806 (Rijksuniversi-

teit Leiden, 18 februari 1988, ] .R. Bruijn).
J. M. F. Fritschy, De Patriotten en de Jinanciiin van de BataaJse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges van een nieuw beleid (1795-1801) (Rijksuniversiteit Leiden, 7 december 1988, P.W. Klein).
A. F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en StatenJacties; De positie van
vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830 (Katholieke Universiteit Brabant, 10 juni 1988, H.F.J.M. van den Eerenbeemt).
D. van Lente, Techniek en ideologie; Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920 (Erasmus Universiteit Rotterdam, 8 september 1988, H. van Dijk).
F .D. Pot, Zeggenschap over beloningssystemen (Universiteit van Amsterdam,
27 mei 1988, A.W.M. Teulings).
].P.G . Reijnders, The enigma oj long waves (Rijksuniversiteit Groningen, 20
december 1988, A. Maddison, J. Muysken).
M.J. G. Rossen, Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland; Een comparatieJ onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925) (Katholieke U niversiteit
Nijmegen, 28 ]uni 1988, A.F. Manning).
R . Willemsen, Enkhuizen tijdens de Republiek; Een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 1ge eeuw (Universiteit van Am-

sterdam, 4 Oktober 1988, ] .A. Faber).
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Lopend onderzoek

Op 11 november 1988 yond te Leiden op initiatief van de Studievereniging voor sociaal-economische geschiedenis een bijeenkomst plaats van
verschillende jonge onderzoekers. Door zes van hen werd een korte presentatie van hun onderzoek verzorgd. Het ligt in de bedoeling deze 'dag
voor de jonge onderzoeker' regelmatig te organiseren. Deze eerste keer
kan zeker van een bescheiden succes gesproken worden.
Als onderdeel van de voorbereiding van de dag werd een inventarisatie
gemaakt van het lopende onderzoek op economisch (en sociaal- ) historisch
gebied in Nederland . Het lijkt de redactie van het Bulletin een goed idee
dit overzicht hier op te nemen, aangevuld met recente gegevens . Het is
de bedoeling dit overzicht jaarlijks in het Bulletin op te nemen. De redactie zou het zeer op prijs stellen indien zij van nieuw onderzoek op de hoogte gehouden werd.
Nieuwe NWO projecten waarvoor met ingang van 1988 subsidie is verleend (jaarverslag 1987).
uitvoerder :
begeleider:
project:

drs. A . Knotter
prof. dr . Th . van Tijn
Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt te
Amsterdam, voornamelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw.

uitvoerder
begeleider
project :

drs. A . Galema
prof. dr. H. de Vries en prof. dr . M .G . Buist
Friese emigratie naar de Verenigde Staten van 1880-1914 .
Onderzoek naar de samenhang tussen oorzaken en motieven van landverhuizing, met nadruk op comparatieve
aspecten betreffende thuisland en land van vestiging.

uitvoerder
begeleider
project :

drs . j . joor
prof. dr. L. Noordegraaf en prof. dr. j .e.H . Blom
Onrust , opruiing en onwilligheid in Nederland in de periode 1806-1813 .

Lopende projecten in NWO verband.
uitvoerder
begeleider
project:
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drs. N.J.P .M . Bos
prof. dr. Th . van Tijn
De Limburgse elite 1850-1914
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uitvoerder
begeleider
project ;

drs. A. Janssens
prof. dr. P .M .M . Klep
Gezin en sociale verandering. Het huishouden als proces in
een industrialiserende omgeving, Tilburg 1840-1920 .

uitvoerder
begeleider
project;

drs. J. Kok
prof. dr. R. T. Griffiths
Ruimtelijke verscheidenheid in het voorkomen van onwettige geboorten in Noord-Holland in de 1ge eeuw.

uitvoerder
begeleider
project;

drs . J. van den Noort
prof. dr. H . de Vries
Het 'laissez faire ' en de groeiende gemeentetaak. Rotterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.

uitvoerder
begeleider
project ;

drs . P.N . Schrage
prof. dr . Th . van TIjn
'Het vraagstuk der werkloosheid gaat ons allen aan'. Het
ontstaan en de ontwikkeJing van de vrijwillige werkloosheidsverzekering in Nederland 1890-1920.

uitvoerder

drs . W .A .I.M . Segers

begeleider
project ;

prof. dr . P. W. Klein
De industriele ontwikkeling
1914-1942 .

III

lndonesie

III

de Jaren

AIO/OIO onderzoek.
uitvoerder
begeleider
project;
plaats :
uitvoerder :
begeleider
project ;

drs. J. Barendregt
prof. dr. R.T. Griffiths en prof. dr . H . Visser
De effectiviteit van de munthervorming in Nederland in de
jaren 1945-1952.
Vrije Universiteit Amsterdam.

plaats ;

drs . A . Callewaert
prof. dr . J. L. van Zanden
Nationale rekeningen voor Nederland in de tweede helft van
de negentiende eeuw. De industrie.
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder
begeleider
project:

drs . M.J.E. Blauw
prof. dr. H . de Vries en dr. J . Bieleman
Veranderingen in de Friese landbouw in de 1ge eeuw.
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plaats :

Fryske Akademy Leeuwarden

uitvoerder
project:
plaats :

drs . E.A.M . Bulder
De ontwikkeling van de oudedagsvoerziening in Nederland.
Erasmus Universiteit Rotterdam

uitvoerder
begeleider
project :
plaats :

drs. P. Dehing
prof. dr. L. N oordegraaf
De Amsterdamse wisselbank in de 17e en 18e eeuw (voorlopige titel).
U niversiteit van Amsterdam

uitvoerder

drs . P.M.M . Hendrickx

begeleider
project :
plaats :

prof. dr. P.M .M. Klep
Arbeid en huishouden in Twente in de 1ge eeuw.
Katholieke Universiteit Nijmegen

uitvoerder
begeleider
project :

plaats :

drs. Ch. Jeurgens
prof. dr. D. van Arkel en dr. J . Th. Lindblad
De Haarlemmermeer. Planning en beleid ten aanzien van
de inpoldering en inrichting van de Haarlemmermeer
1830-1850.
Rijksuniversiteit Leiden

uitvoerder
begeleider
project :
plaats :

drs. P. Kalkman
prof. dr. P.M .M. Klep
Vrouwenarbeid in Nederland, 1849-1910
Katholieke Universiteit Nijmegen

uitvoerder

plaats :

drs. A . Keupink
prof. dr. R. Fremdling
Specifieke causale verklaringen in de economische geschiedenis, de 'Habbakuk-these' .
Rijksuniversiteit Groningen

uitvoerder

drs. H .A.M. Klemann

begeleider
project :
plaats :

prof. dr. R .T. Griffiths
De internationale economische relaties van Nederland en de
Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig.
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder
begeleider

drs. J .S.A.M. van Koningsbrugge
prof. dr. H . de Schepper en dr. J. Th. Lindblad

begeleider
project :
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project
plaats :

De relaties tussen Zweden en de Republiek, 1700-1721.
Rijksuniversiteit Leiden

uitvoerder
begeleider
project:
plaats :

drs. Y. Kuiper
prof. dr. F. L. van Holthoon
De Friese adel in de 18e en 1ge eeuw.
Rijksuniversiteit Groningen

uitvoerder
begeleider
project:

drs. C. Lesger
prof. dr. J .A. Faber
Hoorn 1500-1800: scheepvaartfuncties en regionale verzorgende functies.
U niversiteit van Amsterdam

plaats :
uitvoerder
begeleider
project :
plaats :
uitvoerder
begeleider
project :

drs. A . Lewe
dr . J. Blasing
De Duits-Nederlandse economische betrekkingen in de 1ge
eeuw.
Katholieke Universiteit Brabant

plaats :

drs . J.K.S . Moes
prof. dr . H. de Vries
Onroerend goed en absente eigenaars . Het electoraat van de
Eerste Kamer 1850-1900.
Rijksuniversiteit Leiden

uitvoerder
begeleider
project :
plaats :

drs . H. Muntjewerff
dr. J. Blasing
Bedrijfsgeschiedenis Pieter van Dooren (voorlopige titel) .
Katholieke Universiteit Brabant

uitvoerder
begeleider
project :
plaats :

drs. H. Nicolai'
prof. dr. F. L. van Holthoon
De bankiersfamilie Kingma . Een sociaal-historische studie .
Rijksuniversiteit Groningen

uitvoerder
begeleider
plaats :

drs. R.F .]. Paping
Beroepsstruktuur en levensstandaard in de Groninger kleigebieden 1800-1850.
Rijksuniversiteit Groningen

uitvoerder
begeleider

drs . C.J.M. Potting
prof. dr. H. de Vries
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project
plaats :
uitvoerder
begeleider
project:

plaats :
uitvoerder
begeleider
project :
plaats :
uitvoerder
begeleider
project:

Het monetarisatieproces en de
N ederlandsch -Indie 1900-1940 .
Rijksuniversiteit Leiden

J avasche

Bank

III

drs. M .M . Romme
prof. dr. Th . van Tijn
Richtingenstrijd en groepsvorming op politiek, sociaalcultureel en religieus terrein in de Meierij van 'sHertogenbosch.
Rijksuniversiteit Utrecht
drs . V.C . Sleebe
dr . P . Kooij
Zedelijkheid en openbare orde op het Noord-Groningse
plattelahd tussen 1770 en 1914.
Rijksuniversiteit Groningen

plaats :

drs. J.P . Smits
prof. dr . J. L. van Zanden
Nationale rekeningen voor Nederland in de tweede helft van
de negentiende eeuw. De dienstensector.
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder
uitvoerder
project:
plaats :

drs. T.H .G. Verhoeven
prof. dr . Th. van Tijn
Het onderwijs in Oostelijk Noord-Brabant 1770-1914.
Rijksuniversiteit Utrecht

uitvoerder
begeleider
project:

drs. E. van de Voort
dr. J. Blasing en prof. dr. H .L.H . Janssen
De geschiedschrijving van de Hogeschool Eindhoven
sociaal-economisch perspectief.
Katholieke Universiteit Brabant

plaats :
uitvoerder
be gel eider
project :

III

plaats :

drs. R . van de Voort
prof. dr. J. L. van Zanden
Nationale rekeningen voor Nederland in de tweede helft van
de negentiende eeuw. De overheid .
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder
begeleider
project

drs. G. de Vylder
prof. dr. K . Veraghtert
Ondeerzoek naar alternatieve handelspartners voor India
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plaats :
uitvoerder
begeleider
project:
plaats :

op basis van een historische analyse van de handelsrelaties .
Katholieke Universiteit Brabant
drs. P. Waasdorp
prof. dr. L. Noordegraaf
Interne handelsconflicten in Holland tijdens de Republiek
1580-1795.
Universiteit van Amsterdam
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Boekbesprekingen
Overheidsfinancien. M.C. 't Hart, In Quest for Funds. Waifare and State
Formation in the Netherlands, 1620-1650 (Leiden 1989), 247 p.
De uitzonderingspositie van de Republiek in de zeventiende eeuw blijft
een boeiend thema en de lange lijst van afwijkingen van het algemene patroon kan na het verschijnen van de dissertatie van Marjolein 't Hart word en aangevuld met de factor overheidsfinanciering. Met veel verve begaf
de schrijfster zich op het netelige pad van theorieen over staatsvorming
en zij deinsde niet terug voor de bewerking van het moeilijk toegankelijke
bronnenmateriaal over de overheidsbestedingen en -inkomsten tijdens de
laatste decennia van de Tachtigjarige Oorlog. Wanbeheer, slechte administratie, frau de en geheimhouding voor de vijand of de belastingbetaler
in die tijd vormen immers een grote belemmering voor onderzoekers.
Geinspireerd door studies van onder anderen Tilly over invloed van de
organisatie en financiering van het leger op de staatsvorming wordt de
vraag opgeworpen hoe de Republiek een oorlog kon financieren zonder
centralisering van de politieke macht en zonder de opbouw van een nieuw
en machtig ambtenarenapparaat. In andere landen, zoals Frankrijk en
Pruisen , ontstond immers onder gelijke oorlogsomstandigheden een centralistisch en absolutistisch staatsmodel.
Om nu een verklaring te kunnen geven voor de staatkundige ontwikkeling
in de Republiek poogt deze studie aan de hand van het beheer van de
overheidsgelden de mechanismen bloot te leggen die zouden leiden tot een
verdere versnippering van de staatsmacht. Bijna altijd gaan bestaande
theorieen uit van het feit, dat oorlogen een beslissende invloed uitoefenden op de vorming van de vroeg-moderne staat, omdat voor de bekostiging van de oorlogvoering extra maatregelen genomen moesten worden,
die als neveneffect meestal het centrale gezag versterkten. Daarom wordt
in dit onderzoek de staatsfinanciering gedurende de Tachtigjarige Oorlog
bestudeerd voor de periode 1620-1650. De beperking tot deze periode
heeft de auteur zich volgens eigen zeggen in de eerste plaats om brontechnische redenen opgelegd . Toch speelt er een nog veel belangrijker aspect
mee. Na het Twaalfjarig Bestand werd de overheid gedwongen om op andere manieren extra gelden voor leger en vloot bijeen te brengen, omdat
de defensieuitgaven ten opzichte van de eerste decennia van de strijd tegen Spanje sterk stegen en vroegere geldbronnen als subsidies uit het buitenland en opbrengsten uit geconfisqueerde goederen opdroogden .
Alvorens de mogelijkheden te bekijken waarover de staat beschikte om de
benodigde gelden te innen geeft de schrijfster een korte, wat droge opsom-
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ming van buiten het financieie gebied liggende factoren, die de staatsvorming bei"nvloedden: de politi eke situatie, economische en demografische
groei, de macht van Holland en de steeds wisselende coalities die mogelijke centralistische tendenzen remden. Marjolein 't Hart voelt zich duidelijk beter thuis op het financieie terrein bij haar beschouwingen over de
drie opties waaruit de Republiek kon kiezen om geldmiddelen voor de
oorlogsvoering uit de samenleving los te maken: verhoging van de centraal gecontroleerde belastingen, afschuiving naar de provinciale bel astingen of verschuiving naar de toekomst door uitgifte van leningen .
De machteloosheid van de Staten-Generaal was groot. Invoering van
nieuwe belastingen werd door de verschillende provincies tegengewerkt ;
de door het centrale gezag gecontroleerde belastingen op zeep, zegelrecht
en paspoorten had den een zeer gering rendement en de belastingopbrengst uit de veroverde Generaliteitslanden was laag en kon uit veiligheidsoverwegingen niet worden opgeschroefd. In tegenstelling tot andere
Europese landen vloeiden de revenuen uit de kolonieen niet in de staatskas omdat de beide Compagnieen privileges genoten. Verhoging van belasting op de internationale handel was een slecht alternatief: de met de
inning belaste admiraliteiten vormden een onbetrouwbare factor door
frau de van en concurrentie tussen de verschillende havensteden.
Uitbouw van de al lang bestaande belastingstructuur op provinciaal niveau door nieuwe belastingen in het oude systeem op te nemen was eenvoudiger. Vanwege de gewestelijke autonomie kende elk gewest zijn eigen
belastingen en eigen manieren om de pijn over de bevolking te verdelen;
wei was iedere provincie door het quotensysteem gebonden aan een vast
percentage in de betaling van de oorlogslasten. In de noordelijke provincies stuitten de belastingheffingen op het meeste verzet. Gewend als we
zijn dat Holland verreweg het meeste bijdroeg in de financiering van de
oorlogslasten en mede daaraan haar grote politieke macht binnen de Republiek ontleende, heeft men ook de indruk dat aile vernieuwingen en
hervormingen in dat gewest plaatsvonden, maar opmerkelijk genoeg
blijkt dat dit gewest bepaalde belastingtypen overnam die in andere provincies al eerder waren ingevoerd . Toch steeg de belastingopbrengst lang
niet voldoende om de oorlog te kunnen bekostigen; de last werd dus verschoven naar de toekomst door leningen.
Het meest oorspronkelijke bronnenonderzoek van deze studie wordt in de
volgende hoofdstukken gepresenteerd over lange en korte termijnleningen en de bureaucratie in de Republiek. De gebrekkige betalingen
van de provincies en de overschrijdingen van de budgetten voor defensie
dwongen de Staten-Generaal tot voortdurende leningen. Ook in de provincies en met name in Holland liepen de schulden hoog op, maar de
vraag naar staatsobligaties was zo groot dat gedwongen leningen in deze
periode niet of nauwelijks voorkwamen. Gevaar van een staatsbankroet

dreigde in de Republiek minder dan in andere landen door de hechte basis
van de leningen en de aanhoudende economische groei. Volgens Wantje
Fritschy in haar dissertatie De Patriotten en de Financien van de Bataafse Republiek kampte de Republiek in de oorlogsjaren v66r het Twaalfjarig Bestand
wei met grote problemen om beleggers te vinden voor staatsleningen (zie
ook de bespreking in deze aflevering van het NEHA-Bulletin). Pas na
1620 was de welvaart in Holland zodanig toegenomen dat de bevolking
gelden beschikbaar had voor de aankoop van obligaties . Dit is een ander
beeld dan Marjolein 't Hart schetst over leningen en kredietwaardigheid.
Zij voigt meer de opvatting van Tracy dat sinds de financieIe revolutie in
de tweede helft van de zestiende eeuw de Hollandse kredietwaardigheid
al zeker was gesteld. Het verkrijgen van krediet leverde in de periode
1620-1650 in ieder geval weinig problemen door de kapitaalkracht van het
gewest Holland . Daardoor hadden de Staten-Generaal echter geen kans
om hun macht te vergroten.
Door deze fragmentatie van de politieke macht kon zich op centraal niveau ook geen nieuwe machtige bureaucratie ontwikkelen. Slechts een
handjevol ambtenaren stond in dienst van de centrale regering; veel overheidsdiensten waren uitbesteed, onder andere door verpachting van de
belastingen. Schitterend is de beschrijving van de Ontvangers-Generaal
uit de familie Doubleten. Tachtig jaar lang zouden telgen uit dit geslacht
deze functie bekleden; hun familienaam stond gar ant voor de kredietwaardigheid van de staat.
Mocht er een sterkere overheidsmacht uit de oorlog zijn voortgekomen,
dan was het een versterking van de regionale en lokale macht van Holland
en Amsterdam. Binnen de overlegorganen van het politieke stelsel van de
Republiek kon de provincie Holland dankzij haar financiele overwicht de
dienst uitmaken.
Het boek bewijst hoe uniek de economische politiek zich in de Republiek
ontwikkelde en hoe de problemen met betrekking tot de hoge oorlogslasten werden opgelost. Het zal zeker een bijdrage vormen tot de internationale theorievorming over het ontstaan van de vroeg moderne
staat. J uist omdat deze stu die in het Engels is geschreven zouden bepaalde
typisch Hollandse merkwaardigheden, zoals het quotenstelsel of de economische en demografische spectaculaire ontwikkelingen in die periode,
meer uitleg behoeven. Daarentegen zijn sommige beschrijvingen, over de
verschillende belastingen in Holland, te gedetailleerd en worden deze saai
gepresenteerd .
In een al veel geciteerd pamflet De Nederlandse geschiedenis als afwijking van
het algemeen menselijk patroon werd (toevallig?) opgeroepen meer aandacht
aan de geschiedenis van belastingen en overheidsfinancien te besteden .
Twee be1angrijke studies van (toevallig?) vrouwen, de dissertaties van
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Marjolein 't Hart en Wantje Fritschy, vullen nu hiaten in de kennis op .
Thera Wijsenbeek-Olthuis

Overheidsfinancien. J. M. F. Fritschy, De patriotten en de jinancien van de Bataajse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-

1801) (,s-Gravenhage: Hollandse Historische Reeks, 1988) 335 p.
Met voorliggende studie levert de auteur alleszins een opmerkelijke bijdrage tot de geschiedenis van de publieke financien in de Nederlanden .
Meer bepaald m .b .t. de periode van de 'Bataafse Republiek', vult dit
werk een leemte in de bestaande historische literatuur en tracht het een
meer samenhangende analyse te brengen van het toenmalige financieIe
beleid dan tot nog toe beschikbaar was.
Het onderzoek overspant de tijd tussen de zogeheten 'revolutie' van januari 1795 en de 'staatsgreep' van september 1801. De eerste twee hoofdstukken (deel I) peilen naar de kenmerken van het financieIe beleid gedurende de oude Republiek en pogen een antwoord te geven op de vraag,
of de algemene toe stand van het ' staatshuishouden' in de achttiende eeuw
daadwerkelijk indicatief was voor het zogenaamde 'institutionele onvermogen' van de Republiek . De vier andere hoofdstukken (deel II) concentreren zich op de patriotse initiatieven en doelstellingen voor vernieuwing
over staatsuitgaven , belastingen, staatsschuld en financiering .
Het eerste deel van het werk, uiteraard grotendeels compilerend, steunt
naar o.i. al te eng op een paar hoofdwerken (o.m . Tracy) voor wat betreft
de periode v66r de Opstand. Geen, of te weinig, rekening werd gehouden
met recente publicaties rond het thema van de Bourgondisch-Habsburgse
overheidsfinancien vanwege o .m . Belgische historici .
Ten aanzien van Holland worden behalve een paar voorzichtig geformuleerde kritische twijfels voor deze vroegere periode door de auteur geen
nieuwe inzichten aangebracht.
Het tweede hoofdstuk poogt een antwoord te geven op de hamvraag of het
gewestelijk particularisme nu wei of niet verantwoordelijk is geweest voor
de ondergang van de Republiek. Hiertoe kon de auteur stoelen op een
aantrekkelijke bronnendisponibiliteit. Het is een poging tot comparatieve
geschiedschrijving geworden, waarbij helaas maar een oppervlakkige vergelijking wordt gemaakt tussen de Hollandse en de Engelse overheidsfinancien. Daardoor komt het slechts tot schaarse en te weinig genuanceerde conclusies . De stelling bijvoorbeeld dat Engeland in de achttiende eeuw
in publiek-financieIe materies zou hebben achtergehold op o .m . Holland
lijkt even verrassend als gewaagd. De auteur zelf heeft ter staving van dergelijke uitspraak geen enkele harde evidentie te bieden.
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Deel II vangt aan met een hoofdstuk over de eerste staatsbegrotingen van
Nederland. Na een inleidend betoog waarin het gedachtengoed van] . Pocock bij elkaar wordt gebald, voigt een narratieve analyse. Diverse argumenten worden bijeengebracht om de conclusie te staven, dat ook de patriotten er niet naar hebben gestreefd om de staatsbegroting te benutten
als instrument voor de realisering van een nieuw beleid ter bevordering
van de welvaart. Zoals de auteur het overigens zelf zegt, is deze conclusie
niet zo 'schokkend nieuw' te noemen.
Het volgende hoofdstuk draait om de vraag welke vernieuwingen in het
belastingstelsel de patriotten voor ogen stonden en wat de marges en mogelijkheden waren voor het voeren van een nieuw fiscaal beleid. Vooraf
komen een paar inleidende beschouwingen over de 'theorie van het goede
belastingstelsel' , naar de opvattingen van achttiende-eeuwse economische
denkers als A . Smith. Daarna voigt de toets van de theoretische opvattingen van de 'Bataven' (Gogel) omtrent directe en indirecte belastingen met
de praktijk van de belastingheffing in Holland. Conclusie: geen radicale
veranderingen ondanks aile revolutionaire uitlatingen: Smiths redeneringen gaan op voor 'great countries', doch daarvoor waren in Holland de marges te klein. Het is de grote verdienste geweest van Gogel dat hij zich dat
bij de uitwerking van zijn unificatieplannen voor het belastingstelsel, tij dig heeft gerealiseerd .
Vervolgens wordt het beleid ten aanzien van de staats schuld geevalueerd .
De wijze waarop dit gebeurt en de goed geformuleerde vraagstelling maken van dit hoofdstuk o.i . het best geslaagde uit het boek . Na een evenwichtige analyse van aile relevante variabelen wordt op originele manier
een vergelijking doorgevoerd met de opvattingen van] . M . Keynes anderhalve eeuw later. Goede inzichten bekomen uit kritisch-interpretatief
denkwerk, mogen terecht de conclusie ondersteunen dat de wijze waarop
de patriotten de buitengewone staatsbehoeften uit 1795 en 1801 financierden, verrassende overeenkomsten vertoont met vele van Keynes' adviezen terzake.
Verschilden de financieie opties voor regeringen aan het einde van de
achttiende eeuw in beginsel niet van die van de twintigste-eeuwse regeringen? Op die vraag wordt een antwoord gezocht in het laatste hoofdstuk
van het boek. Ook hier brengt de auteur een goed geslaagde oefening in
synthese van de schets van het prangende probleem rond de geldschaarste, over de overwogen praktijken en de problemen daarbij, tot het
mislukken van een plan voor een nationale bank.
Naast het feit dat dit werk een dringende historiografische leemte overbrugt, ligt de voornaamste verdienste ervan in de poging de toenmalige,
achttiende eeuwse conteksten rond de overheidsfinancien op actievere wijze te betrekken in de verklaring van de patriotse besluitvorming terzake .
Deze was niet zonder belang voor later want, zij het na verloop van tijd,
34

NEHA·BULLETIN 3 (1989) NR. 1

leverde ze het concept voor de oprichting van De Nederlandsche Bank.
Tenslotte moet nog worden gewezen op het verkennend karakter van het
werk. Synthesepogingen als deze worden normaal eerst geschreven nadat
voldoende detail-onderzoek voorhanden is. Mogen de resultaten uit Fritschy's verkenning dus voldoende overtuigd zijn om de expeditie te wagen.
Eddy H .G. van Cauwenberghe

Ombuigen en uitgeven. S.j. Toirkens, Schi.fn en werkeli.fkheid van het bezuinigingsbeleid 1975-1986 (Deventer: Kluwer, 1988) XV + 459 p.
Deze dissertatie handelt over het 'ombuigen' van de Nederlandse begrotingstekorten waartoe de laatste kabinetten zich in toenemende mate genoodzaakt zagen. Bezuinigen is een onvermijdelijk kwaad dat steeds weer
na oorlogen of in perioden van stagnerende groei valt waar te nemen. Na
1715, omstreeks 1800, in de jaren 1840 en tussen 1920 en 1950 was dat
het geval. De huidige stroom publicaties wijst erop, dat de problematiek
thans internationaal, maar daarom niet minder ernstig van karakter is.
Hoe zwaar het bezuinigen tegenwoordig is bij publieke uitgaven die meer
bedragen dan 60 % van het nationaal inkomen - wat wei de uiterste grens
is genoemd -, wordt in deze uitvoerige studie overtuigend beschreven.
Reeds vanwege het maatschappelijk belang van zijn thematiek is het boek
belangwekkend .
De schrijfster , die meedeelt in november 1985 met dit proefschrift begonnen te zijn, is in december 1988 hierop gepromoveerd. Zonder een jarenlange betrokkenheid bij de materie als sociaal-economisch redacteur van
het NRC-Handelsblad zou in deze betrekkelijk korte tijd de productie van
dit kloeke proefschrift - het is een royale anderhalf ponder - voor haar
onmogelijk zijn geweest. Naast raadpleging van de nodige literatuur en
van de documentatie waarover de auteur beroepshalve kon beschikken,
heeft zij haar gegevens geput uit de archieven van een vijftal ministers
(Sociale Zaken, Economische Zaken, Algemene Zaken, Financien, Binnenlandse Zaken), het archief van de Tweede Kamer en persoonlijke bescheiden van dr. W .F. Duisenberg, minister van Financien in het kabinetDen Uyl. Voorts voerde Jose Toirkens met meer dan twintig personen
gesprekken over aangelegenheden waarbij dezen nauw betrokken waren.
De interviews lijken - terecht - vooral als heuristisch hulpmiddel te hebben gediend: naar haar zeggen heeft de auteur zoveel mogelijk gebruik gemaakt van geschreven bronnen uit de betreffende periode, omdat bij
vraaggesprekken het gevaar van vertekening moeilijk in de hand te houden is.
De uitkomsten van het onderzoek, dat als uitgangspunt had de vraag naar
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de overwegingen van de ministerraad en de betrokken ministers voor de
omvang, de concretisering en de verwezenlijking van het bezuinigingsbeleid, worden in dertien hoofdstukken gepresenteerd. De hoofdstukken 1
en 2 betreffen vraagstelling en opzet van de studie, bespreking van relevante politicologische theorieen en formulering van de volgende hypothesen : 1. beslissingen om te bezuinigen gaan gepaard met vluchtgedrag; 2.
het gedrag van bewindslieden vertoont geen direct verband met de aanvaarde noodzaak tot bezuinigen of met de aanwezigheid van een voldoend
maatschappelijk draagvlak; 3. de wil tot bezuinigen is afhankelijk van het
vertrouwen dat de collegae daartoe evenzeer bereid zijn; 4. de ministers
wensen hoogstens naar evenredigheid in de bezuinigingen bij te dragen.
Aantrekkelijk is dat Toirkens zich bij haar onderzoek niet in een smalle
theorie, bijvoorbeeld die van de stemmenmaximalisatie, wenste te laten
opsluiten , maar oog heeft voor de diversiteit van belangen en ervan overtuigd is dat beleid in onderhandeling en door ruil tot stand komt. De volgende hoofdstukken behalve het laatste zijn vooral beschrijvend van aard.
Zo komt in hoofdstuk 3 tot en met 7 de politiek van de successieve
kabinetten-Den Uyl, Van Agt en Lubbers I aan de orde. Vervolgens worden de positie en het gedrag van de minister van Financien als pleitbezorger van gezonde publieke financien uit de doeken gedaan (h . 8) en uiteengezet hoe met toepassing van allerlei politieke truuks, zoals te optimistische groeiramingen, het niet-relevant verklaren van uitgaven of het wegdefinieren van bezuinigingen, statistische manipulaties, bezuinigingen
zonder blijvende gevolgen, verhoging van niet-belastingmiddelen, afwentelen van uitgaven of het indienen van extra claims om deze later (ten dele) als bezuiniging in te leveren, bewindslieden, de minister van Financien
incluis, hun eigen departement van kortingen proberen te vrijwaren (h.
9 en 10) . Tenslotte wordt de uitvoering van de bezuinigingen waartoe
besloten is, behandeld (h. 11 en 12) en zijn in hoofdstuk 13 de eerder geformuleerde hypothesen aan de hand van het voorgaande getoetst en correct bevonden.
Het is een onthullend boek geworden over het vluchtgedrag van politici
en ambtenaren, dat ondanks een soms sterk financieel-technisch karakter
over het algemeen - afgezien van onnodige herhalingen - goed leesbaar
en bij vlagen zelfs spannend is. Prim air is het een politicologische studie
over de bezuinigingspolitiek, waarvoor het besluitvormingsproces de
structuur heeft geleverd. De nadruk op de besluitvorming is vermoedelijk
ook de reden waarom niet iedereen van de tweede hypothese zo overtuigd
zal zijn.
Ongetwijfeld zijn de meeste gepresenteerde conclusies heel plausibel. Op
overtuigende wijze is aangetoond dat in 1986, na meer dan tienjaar 'ombuigen', de resultaten poyer zijn. Zelfs aan de gestelde politieke doelstellingen gemeten zijn de bezuinigingen duidelijk ontoereikend, waarbij een
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groot wantrouwen tussen de ministers onderling en een schrijnend gebrek
aan begrotingsdicipline te constateren zijn. Geen van de departementen
he eft zelf - de uitbreiding van het ambtenarenbestand is reeds voldoende
bewijs hiervoor - veel tot reductie van de publieke uitgaven bijgedragen .
Maar toch, wanneer men op 'incrementalistische' wijze aandacht schenkt
aan de opeenvolgende stadia van het 'ombuigings'proces, is er enige winst
te bespeuren. De eerste aankondiging van de noodzaak tot verminderde
groei van de overheidssector kwam tijdens het kabinet-Den Uyl, waarvoor
een expansief beleid een axiom a was. Een volgende stap gebeurde onder
Van Agt, toen bezuinigen tenminste als noodzaak werd erkend, terwijl tijdens het kabinet-Lubbers de tekorten in hun groei tot staan zijn gebracht
en zelfs enigszins in omvang zijn gereduceerd. Is in dat verband wel voldoende bestudeerd in hoeverre de depressie van deze jaren de uitbreiding
van de subsidiemaatschappij met haar regenteske bureaucratie heeft versterkt? Met deze vraag, die buiten het besluitvormingsproces in enge zin
ligt, betwijfelt men tegelijkertijd dat hypothese 2 die het vluchtgedrag van
de politici als strijdig met de aanvaarde noodzaak tot bezuinigen en met de
aanwezigheid van voldoende maatschappelijk draagvlak, wei genoegzaam is
getoetst. Dit voorbehoud doet evenwel niet af aan de waardering voor een
studie die handelt over een zo gel aden maatschappelijk thematiek als de
onderhavige en waarbij men in vele opzichten het met de SChi'ijfster eens
kan zijn.
Hubert P.H. Nusteling

Mijnsluiting. F.A .M . Messing, Geschiedenis van de mi,insluiting in Limburg;
Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering, 1955-1975 (Leiden:
Martinus Nijhoff, 1988) 707 p.
Den Uyl heeft de mijnen aileen maar gesloten, omdat hij de macht van
de KVP en van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond in de katholieke vesting Limburg wilde breken. Nog steeds schijnen er geschiedenisleraren te zijn die deze fabel in de hoofden van hun pupillen proberen
te prenten. Zij kunnen het boek van Messing beter niet lezen, want daarin
wordt aangetoond dat de (geleidelijke) sluiting van de mijnen economisch
noodzakelijk was en krijgt Den Uyl lof toegezwaaid voor zijn moedig
besluit. De Nederlandse kolen konden het niet bolwerken tegen de goedkope kolen van overzee, de goedkope aardolie en vooral het goedkope (en
schone) aardgas . Bovendien deden de andere kolenproducenten in de
EGKS ons oneerlijke concurrentie aan door, in strijd met het verdrag,
hun kolen te subsidier-:n, waar Nederland zich opstelde als het braafste
jongetje van de klas.
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Messing heeft zich niet willen beperken tot een verhaal over het besluitvormingsproces over de mijnsluiting. In deze zeer vlot geschreven pil* komen vele onderwerpen aan de orde : van de verwikkelingen rond de Beatrix, de omvorming van DSM tot chemisch concern, de moeizame industrialisatiepogingen en de verdwenen miljoenen van de particuliere mijnen (tochjammer dat die parlementaire enquete er nooit is gekomen, toch
jammer dat we niet meer te weten komen over die andere zakkenvullers)
tot het geloofsleven van mijnwerkersleider Frans Dohmen en de gevolgen
van de sluiting voor het gezinsleven. Hoe boeiend veel van deze onderwerpen ook zijn, de kern van het boek is ontegenzeggelijk het besluitvormingsproces over de vraag of de mijnen nu wel of niet dicht moesten.
Een enkele geschiedenisleraar daargelaten zullen weinigen Messings opvattingen bestrijden dat de visie die naar voren komt uit de Mijnnota van
Den Uyl (december 1965)juist is, namelijk dat de Limburgse mijnen geen
toekomst meer hadden. Interessanter is een andere vraag die Messing aan
d e orde stelt: had die nota niet veel eerder moe ten komen? Den Uyl valt
weinig te verwijten. Hij was pas in april aan het bewind gekomen en had
zijn tijd goed gebruikt door een sociaal plan op te stellen. Anders ligt het
volgens Messing met diens voorganger op Economische Zaken, Andriessen. Deze bewindsman krijgt er tussen de regels door stevig van langs (op
regels staat: niet kortzichtig, maar wel koppig). Telkenmale negeerde Andriessen de adviezen van de hoofddirectie van de Staatsmijnen tot inkrimping of kwam onvoldoende over de brug. Toen de hoofddirectie uiteindelijk , eind 1964 , tot het unanieme besluit was gekomen dat kolenwinning
in Nederland een verloren zaak was en aan Andriessen om een gesprek
vroeg, hield de minister zich maandenlang onbereikbaar. Via via werd
bekend dat hij de zaak nog een jaar wilde aanzien en daarbij de negatieve
exploitatiesaldi voor lief nam .
Messing stelt zich vierkant op achter de hoofddirectie van De Staatsmijnen. Over het gedrag van Andriessen meldt hij slechts dat deze opzag tegen mogelijke negatieve publiciteit. Ik vraag me echter af of het optreden
van Andriessen zo irrationeel was als Messing wil doen geloven. In 1962
was het exploitatiesaldo van de sector vaste brandstoffen van De
Staatsmijnen in de rode cijfers gekomen en dat bleef de volgende jaren ZOo
De winst behaald in de chemische sector was echter meer dan voldoende
om dit verlies te compenseren. Men zou kunnen zeggen dat hier sprake
was van een verkapte vorm van subsidieverlening, vergelijkbaar met de
manier waarop bij voorbeeld de Fransen te werk gingen. Het was een simpele vorm van subsidiering, waar geen minister van Financien aan te pas
hoefde te komen en waarmee toch maar duizenden mensen aan het werk
werden gehouden. Dat laatste maakt het begrijpelijk dat Andriessen aarzelde rigoureuze maatregelen te treffen. Waarom was de Hoofddirectie
dan zo fel v66r sluiting? Behalve hun sombere toekomstanalyse - aan de
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juistheid daarvan valt weinig af te doen - speelde nog een ander motief.
De directie wilde zich graag geheel concentreren op de chemie en de
Staatsmijnen omvormen tot een volwaardig en serieus genomen DSM.
Nu waren deze ambities natuurlijk mooi en prachtig en het is vast veel
leuker in de chemie, maar in feite hadden de directie!eden niets te willen .
Zij waren zetbazen van de overheid. Zij moesten voor de regering een
staatsbedrijf runnen. Messing heeft dit cruciale punt enigszins uit het oog
verloren. Niet aileen in zijn beschrijving van de mijnsluitingen, maar ook
in de hoofdstukken daarvoor bekijkt hij de ontwikkelingen door de bril
van de Hoofddirectie. Dat leidt tot een vertekend bee!d van het optreden
van de opeenvolgende ministers van Economische Zaken. Zo was Nederland geen mak schaap in de EGKS zoals Messing suggereert, maar spee!de een ander spel, waarin de belangen van de aardoliemaatschappijen een
belangrijke rol speelden. Dat was niet prettig voor de Staatsmijnen, maar
de ministers had den daartoe het volste recht.
Wat doen deze kanttekeningen nu af aan de betekenis van het boek? Ik
denk niet zo vee!. De directie van DSM mag zich met dit boek in de handjes knijpen, maar dat mogen de historici ook. De inhoud ervan is vee! rijker en ook genuanceerder dan hier kan worden weergegeven. Een voor
de betrokkenen dramatische en voor de buitenstaander soms eerder tragikomische episode in de Nederlandse economische geschiedenis heeft nu de
beschrijving gekregen die zij verdient.
Erik Bloemen
• Bij Martinus Nijhoff vcrsc hcc n gclijktijdig ecn vcrkorte versic

Innovatie in de negentiende eeuw. M . Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie 1858-1919 (Amsterdam: N .E.H .A.
1988) 302 p. en G.P.]. Verbong, Technische innovaties in de katoendrukkeriJ
en -ververij in Nederland 1835-1920 (Amsterdam: N.E.H .A., 1988) 400 p .

Met de techniekgeschiedenis in Nederland gaat het goed . De techniekgeschiedenis vormt niet langer een (klein) onderdeel van de sociaaleconomische geschiedenis, waarin de techniek hoofdzakelijk optreedt als
exogene veroorzaker van economische ontwikkeling en groei. Van bijzonder belang is het aan de Technische U niversiteit in Eindhoven in 1984
gestarte ambitieuze onderzoeksprogramma naar de technische ontwikkeling en industrialisatie in Nederland. Voor wat de 1ge eeuw betreft is in
1992 een vierdelig naslagwerk gepland. In dit onderzoeksprogramma
staat niet de interne ontwikkeling van de techniek zelf, maar de wisselingwerking tussen techniek, economie en maatschappij centraal. Het gereed
komen van de proefschriften van Martijn Bakker en Geert Verbong over
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het innovatieproces in respectievelijk de bietsuikernijverheid en de katoendrukkerijen en - ververijen vormt een belangrijke mijlpaal binnen het
onderzoeksprogramma en een visitekaartje van de Eindhovense onderzoekersgroep.
Verbongs proefschrift is gestructureerd rond een aantal centrale innovaties, zoals de invoering van synthetische kleurstoffen, de ontwikkeling van
het turksroodverven, de mechanisering van de katoendrukkerijen en de
specialisatie van de Nederlandse drukkerijen op het gebied van imitatiebatiks. Ook Bakker beschrijft innovaties in de verschillende hoofddelen
van het proces van suikerwinning (sapwinning, sapzuivering en kristallisatie), maar besteedt daarnaast onder meer veel aandacht aan de ontwikkelingen op de wereldmarkt en het fusie- en concentratieproces in de suikerbranche (inclusief de raffinage). De meerwaarde van het proefschrift
van Bakker ligt echter toch in zijn beschrijving van de technische ontwikkeling.
Het innovatieproces in Nederland is vaak als imitatie van in het buitenland ontwikkelde technieken afgedaan. Beide auteurs tonen evenwel aan
dat diffusie van techniek geen simpele imitatie betekende van een al bestaande techniek. Imitatie vereist integendeel vaak een zeer innovatieve
inspanning en kost dan ook tijd en geld . De oorzaak hiervan is dat techniek locatiespecifiek is. Het overdragen naar een andere locatie (context)
vereist een aanpassing aan de locale productie-omstandigheden . Verbong
laat bijvoorbeeld zien welke moeilijkheden een zeer ervaren en deskundig
verver als Previnaire ondervond om, bij een verhuizing van Belgie naar
Haarlem van zijn fabriek, de kwaliteit van zijn producten te handhaven
op het 'Belgische pei!'. Pas na jarenlang experimenteren slaagde hij erin
om het proces aan de Haarlemse omstandigheden aan te passen. Het gaat
bij deze aanpassingen vaak niet om spectaculaire zaken . Bakker laat zien
hoe verbeteringen werden bereikt in de procesbeheersing door een reeks
kleine aanpassingen, modificaties in stoomketels, isolatie van leidingen,
efficientere routing van het buizennet, beter gebruik van retourstroom,
nauwkeuriger beheersing van temperatuur en betere doseringen van de
verschillende toevoegingen aan het proces.
Het achterhalen van dit soort kleinere onopvallende verbeteringen brengt
vele moeilijkheden met zich mee. Het getuigt dan ook van grondig onderzoek dat be ide auteurs er in geslaagd zijn het veranderingsproces soms tot
in de kleinste details te achterhalen en te documenteren.
De beschrijvingen van beide auteurs maken ook de steriliteit van de in het
industrialisatiedebat naar voren geschoven factorkosten-analyse duidelijk.
In deze analyse wordt de techniek simpelweg als gegeven beschouwd en
de techniekkeuze afhankelijk gemaakt van het berekenen van met welke
techniek ondernemers hun winst maximaliseren . Innovatie (en ook diffusie) is echter een complex proces waarin een veelheid van factoren een rol
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spelen. Beide auteurs weten dit proces te ontrafelen en laten zien hoe ondernemers en technici niet aileen te maken hebben met kosten en opbrengsten, maar ook met complementaire technieken, wetgeving,
marktstructuren en geografische omstandigheden. Technische ontwikkeling is een proces waarin al deze factoren op hun plaats moeten worden
gezet.
Beide proefschriften vormen dan ook een aanwinst voor de Nederlandse
techniekgeschiedenis in het bijzonder en voor de sociaal-economische geschiedenis in het algemeen. Jammer is echter dat Bakker en Verbong hun
onderzoeksresultaten nergens relateren aan de internationale discussie en
theorievorming over zowel industrialisatie als technische ontwikkeling.
J uist vanwege de gedegen empirische onderbouwing van hun werk , zou
hun bijdrage ook op dat vlak substantieel geweest kunnen zijn.
Twee voorbeelden van thema's waar een bijdrage zinvol zou zijn geweest.
Bakker en Verbong laten ten eerste zien hoe Nederland een eigen traject
volgde dat aansloot bij het eigen verleden. De vraag had gesteld kunnen
worden in hoeverre het Nederlandse patroon aansloot of juist verschilde
van het patroon van andere landen (zie hiervoor de discussie in tijdschriften alsJournal of Economic History en Economic History Review) Verder gaan
beide auteurs in op de verwetenschappelijking van het productieproces.
Over de relatie tussen wetenschap en techniek is internationaal (zowel in
de techniekgeschiedenis als de wetenschapssociologie) vee I gediscussieerd.
Zij relateren ook hier hun bevindingen niet aan deze discussies .
Johan Schot

Werkloosheid in het Interbellum. B. Eichengreen en T.J. Hatton, red.,
Interwar Unemployment in International Perspective. (Dordrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers , 1988), 430 p.
Dit boek is het resultaat van een door de NA VO gesponsorde workshop
over dit onderwerp, gehouden in mei 1987 aan de Harvard University.
In vergelijking met veel van dergelijke 'gelegenheidspublicaties' is het
echter een verademing, ten eerste dankzij de twee inleidende hoofdstukken die de algemene problematiek van de werkloosheid gedurende het 1nterbellum analyseren, en ten tweede vanwege de hoge kwaliteit en de gemeenschappelijke vraagstelling van de afzonderlijke bijdragen.
Onder economen is de laatste jaren de aandacht voor de theorie en de
praktijk van de arbeidsmarkt sterk gegroeid. Het centrale idee in de neoklassische opvatting is vaak, dat werkloosheid geen macro-economisch
probleem is , het gevolg van onderbesteding, maar een micro-economisch
fenomeen: de arbeidsmarkt functioneert niet goed, waardoor werklozen
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niet de banen vinden die bij hen passen of de lonen zoveel verlaagd worden dat er voldoende banen voor aile werklozen ontstaan. Vanuit deze gedachte wordt de arbeidsmarkt grondig geanalyseerd : hoe rigide is de loonvorming, wie zijn er precies werkloos en hoe lang, welk.: rol spelen vakbonden en sociale voorzieningen, enz. enz. Vanuit deze vragen, en in een
aantal gevallen met behulp van de recente theorievorming op dit gebied,
Jijken de bijdragen van deze bundel te zijn geschreven.
De eerste bijdrage van de be ide redacteuren (,Interwar Unemployment in
International Perspective: An Overview') is een inventarisatie van de kennis omtrent de omvang, de samenstelling, het verloop, de duur en de gevolgen van de werkloosheid in deze periode in de belangrijkste industrielanden. Het overzicht is nuttig en informatief, maar opzienbarende conclusies komen er niet uit. Dat kan niet gezegd worden van de tweede,
meest interessante bijdrage van A. Newell en ].S.Y. Symons (,The
Macro-economics of the Interwar Years: International Comparisons') .
Het is een produkt van een ambitieus onderzoeksproject om de ontwikkeling van de wereldeconomie, verdeeld in vier groepen (Europa, zes landen
waaronder Nederland, Scandinavie, Groot-Brittannie en de Verenigde
Staten), met behulp van een econometrisch model te verklaren. Een eerste
analyse leert dat de oorzaak van de stijgende werkloosheid na 1929 de
sterke daling van het internationale prijsniveau was (bij vaste wisselkoersen), en dat het economisch hers tel nauw gekoppeld was aan het verlaten
van de gouden standaard . Deze resultaten worden vervolgens met een betrekkelijk eenvoudig model van een open economie nader geanalyseerd,
waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de effecten van de, door de plotse
deflatie na 1929 veroorzaakte, stijging van het reeJe loon en de reeJe rente .
Dit leidt tot het innemen van een positie in het bekende deb at over de oorzaken van de Grote Depressie halverwege tussen de Keynesiaanse en de
monetaristische interpretatie.
Naast deze algemene artikelen zijn er hoofdstukken over (aspecten van de)
werkloosheid in Groot-Brittannie (tweemaal), Duitsland, Italie, Frankrijk, Belgie, de Verenigde Staten, Canada en Australie (slechts een enkel
NA YO-land ontbreekt). Voor zover de recensent dit beoordelen kan, zijn
dit zeer nuttige (en hoogst actuele) bijdragen aan de sociaal-economische
geschiedenis van deze landen. In de Belgische bijdrage (van de hand van
de Leuvense onderzoekers M. Goossens, S. Peeters en G. Pepermans)
worden bijvoorbeeld nieuwe schattingen van de ontwikkeling van de
werkloosheid gepresenteerd. Het artikel van R. Salais behandelt het welbekende probleem van de geringe omvang van de werkloosheid in Frankrijk in de jaren dertig. De bijdragen over Duitsland en ItaJie gaan vooral
over de arbeidsmarktpolitiek van beide fascistische staten . Kortom een belangrijk boek, dat maar een zwakke plek heeft: de prijs van 270 gulden.
J. L. van Zanden
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Kapitaal in Engeland. Ch. H. Feinstein & S. Pollard, red., Studies in capita/formation in the United Kingdom 1750-1920 (Oxford : Clarendon Press,
1988) 477 p.
Dit lijvige werk sluit aan bij de recente belangstelling voor de kapitaalsinvesteringen in Engeland ten tijde van de IndustrieIe Revolutie en de Britse suprematie in de wereldeconomie . Het boek bevat twee delen: een compilatie van negen studies van afzonderlijke sectoren en een verhandeling
van 140 pagina's geschreven door een van de redacteuren , Charles
Feinstein, over de mogelijkheden en beperkingen van geaggregeerde
schattingen van het gelnvesteerde kapitaal. De aansluiting tussen de beide
delen is niet optimaal; zo ligt in deel I de nadruk op de periode tot 1850
terwijl in het tweede deeljuist de periode na 1850 centraal staat. De afzonderlijk besproken sectoren zijn: landbouw, kolenmijnbouw , ijzerindustrie, katoenindustrie, wolindustrie, molens, stoomkracht, wegen en
kanalen en tenslotte het verzekeringswezen.
Het uitgangspunt van deze stu die is nogal traditioneel, te weten Rostows
interpretatie van industrialisatie als een plotselinge verschuiving van een
laag naar een hoog aanoeel der investeringen in het nationaal inkomen.
Terecht gaan zowel de inleiding als de verhandeling van Feinstein uitvoerig in op de bij de schattingen van het aanwezige kapitaal te hanteren begrippen - bruto en netto kapitaal, nieuw kapitaal, vervangingen. In de
sectorsgewijze stu die over de fysieke infrastructuur wordt zelfs het begrip
'quasi-netto' gelntroduceerd (bruto kapitaal minus reparaties); hierop
komt Feinstein echter niet terug in zijn eigen betoog.
De zwakste schakel in de statistische informatie betreft het gedeprecieerde
kapitaal; vaak worden kapitaalgoederen vervangen lang voordat zij versleten zijn; dan bevat de vervanging ook een technische verbetering die ,
strikt genomen, tot de netto-component behoort. Feinstein voelt zich genoodzaakt vervanging aan het einde van het leven der kapitaalgoederen
te veronderstellen. Daarbij bezigt hij forse schattingen van de levensduur,
bijvoorbeeld 80-100 jaar voor gebouwen, 25-40 jaar voor machines, 10-20
jaar voor rollend materieel. Hij meent te kunnen corrigeren voor de onnauwkeurigheid ten gevolge van vroege vervanging door de geaggregeerde gegevens te ontlenen aan tienjaarlijkse perioden waarbij deze totaalcijfers verdeeld zijn over de afzonderlijke tien jaren op dezelfde wijze als
destijds het geval was met de kapitaalformatie. Het lijkt me inderdaad
juist de totaalcijfers niet al te zeer op afzonderlijke jaren vast te pinnen
maar hiervoor tienjaarlijkse trends te gebruiken, doch ik betwijfel of hierbij in voldoende mate tegemoet gekomen is aan het bezwaar van veelvuldig te vroeg vervangen. Deze wijze van verdeling over afzonderlijke jaren
is sterk pragmatisch en steunt niet op ramingen van de waarschijnlijkheid
van te vroeg vervangen op verschillende leeftijden van het desbetreffende
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kapitaalgoed.
De verdienste van dit boek is dat het een solide statistisch fundament
biedt voor de nadere analyse van de Britse economie; veel interpretatie,
laat staan synthese, treffen we hier nog niet aan. Voor het eerst beschikken
we over een consistente reeks van schattingen van de Britse kapitaalgoederenvoorraad gedurende de gehele periode 1760-1920 . V~~r de jaren na
1850 herziet Feinstein zijn eigen vroegere schattingen; zo blijkt bijvoorbeeld de kapitaalformatie in de nijverheid na 1870 langzamer te zijn geweest dan verondersteld.
J. Thomas Lindblad

Economische geschiedenis van Indonesie. J. Th. Lindblad, Between
Dayak and Dut~h, The economic history oj Southeast Kalimantan 1880-1942
(Dordrecht/Providence; Foris, 1988) 282 p.
Tijdens een college in Rotterdam deed L. de Jong eens de uitspraak dat
geschiedenis pas werkelijk interessant wordt wanneer men zich in de bijzonderheden gaat verdiepen. Wie het boek van Lindblad over de economische geschiedenis van het voormalige gewest Zuid-Oost-Borneo leest,
zal ongetwijfeld met die opvatting instemmen . De auteur is er in geslaagd
uit te pakken met een werk dat vooral door de brede aanpak en degelijkheid als een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving over Indonesie
kan worden gezien .
Aileen al op grond van het grote aandeel dat Java altijd heeft gehad in de
totale bevolking van Indonesie is het begrijpelijk dat men dat eiland als
het zwaartepunt van de archipel beschouwt en dat velen het over Indonesie hebben, terwijl Java bedoeld wordt. Wie, zoals Lindblad , vertrouwd
is met de handelsstatistieken van het vroegere N ederlands-Indie weet
even weI maar al te goed hoe groot het belang der zogeheten Buitengewesten in de buitenlandse handel van dat land in de loop der tijden is geworden . Dit rechtvaardigt het alleszins om ook de economische geschiedenis van deze eilanden onder de loupe te nemen.
De residentie Zuider- en Oosterafdeling van Borneo was een der grootste
administratieve eenheden van Nederlands-Indie. Het gebied had een oppervlakte driemaal groter dan die van Java (d.w.z . twaalf maal Nederland), waarvan 90 % werd bestreken door vrijwel ontoegankelijk bos.
Daarin leefden in een betrekkelijk isolement nogal wat Dayaks die overigens niet meer dan een kwart van de bevolking uitmnkten. De Banjarezen waren duidelijk in de meerderheid en woonden voornamelijk in het
dichter bevolkte Zuid-Oostelijke gedeelte van het gewest, dat in 1930
slechts 2 % van de totale bevolking van Indonesie omvatte. Het aandeel
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in de tot ale exportwaarde bedroeg in deze jaren daarentegen circa 9 % .
De ontwikkeling van de uitvoer (gesplitst naar de belangrijkste produkten)
in de periode 1880-1942 is de voornaamste pijler waarop het betoog van
de schrijver berust. Die wordt na een korte inleiding in twee hoofdstukken
op boeiende wijze uiteengezet. Het eerste behandelt het tijdvak der pioniers dat Lindblad tot 1914 laat lopen. De reden hiervoor is niet geheel
duidelijk. Afgaande op de waarde van de uitvoer zou mijn voorkeur naar
1904 uitgaan, omdat in dat jaar de grote sprong omhoog aanving (p. 20).
De auteur laat trouwens ook zelf weten dat 'it all began shortly after 1900'
(p. 17). Veel belangrijker dan dit is evenwel, dat de uiteenzetting zich gelukkig niet beperkt tot het kauwen van cijfers en een bespreking van de
exportsector. De leesbaarheid wordt naar mijn smaak zeer bevorderd
door een afwisseling van betrekkelijk abstracte grote lijnen op geaggregeerd niveau en meer concrete bijzonderheden over ondernemingen of
zelfs personen die in de spectaculaire groei een rol hebben gespeeld. SociaIe aspecten worden niet over het hoofd gezien.
Hetze!fde geldt ten aanzien van de politieke context in het algemeen en
de openbare financien in het bijzonder. Deze komen in hoofdstuk IV uitvoerig ter sprake . Aan de ontvangstzijde bracht de modernisering van het
belastingstelsel een relatieve verlichting van de druk op de inheemse bevolking met zich mede . De uitgaven bleven echter voor een be!angrijk
dee! ten dienste van de handhaving der koloniale macht staan, waardoor
een zozeer gewenste verbetering van de infrastructuur achterwege moest
blijven .
Het laatste hoofdstuk valt uiteen in twee de!en die mijns inziens eigenlijk
niet bij e!kaar horen . Het eerste gedeelte dat de structuur van de bevolking en de economische activiteiten behandelt en in hoofdzaak nog beschrijvend van karakter is, had wellicht reeds eerder in het betoog geplaatst moeten worden. Het tweede dee! is vee! abstracter en analytischer.
Wie minder vertrouwd is met economische modellen zal dit niet zo gemakkelijk kunnen verteren, maar ge!ukkig zijn de conclusies we! duidelijk
en zeer aanneme!ijk . Van de indrukwekkende toeneming van de export
van Zuid-Oost-Borneo is de locale bevolking niet zo heel vee! wijzer geworden. Dit was (hoe zou het nu zijn?) te wijten aan het feit dat een flink
deel van de exportrevenuen - waarbij vooral aan de aardolieproducten
moet worden gedacht - in het buitenland verzeild raakte. In dit licht bezien komt het me dan ook enigszins verwarrend voor dat de auteur in zijn
conclusie het gewest een der 'foremost earners of foreign exchange'
noemt. Een andere 'monetaire' uitspraak komt me eveneens minder juist
voor: de late integratie van het gebied in het Nederlands-Indische
ge!dstelse! zou aantonen hoe diep de scheiding tussen de inheemse en nietinheemse economische activiteit geworte!d was. Eenheid van munt is echter geen goede maatstaf van economische integratie. De om loop van
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Westelijke valuta in Oostbloklanden wijst niet op het bestaan van verschillende economieen naast elkaar; anderzijds vormden tot 1979 het Verenigd
Koninkrijk en Ierland een muntunie zonder dat men van een economie
zou kunnen spreken.
Naast deze puntjes van kritiek moet het me nog van het hart dat - hoe
moeilijk dat bij zwart-wit-druk ook is - de kaarten niet helemaal bevredigend zijn. Waar is op kaar 1 het sultanaat Pagatan Kusan? De Mahakamrivier lijkt haar delta in de zee te hebben uitgebraakt en de Cempang en
Semajang-meren zijn wel te vinden maar niet aangeduid . Maar ook hier
geldt natuurlijk: 'La critique est aisee, l'art est difficile'. De goede indruk
van het geheel blijft overheersen .
W. L. Korthals Altes
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Verschenen literatuur

B. Albert & A. Graves, red., The world sugar economy in war and depression
1914-1940 (London: Routledge, 1988) 241 p.
Papers, gepresenteerd op een internationaal congres over de suikerindustrie en -economie, gehouden te Norwich in 1986, behandelen het we!
en wee van maar liefst 17 riet- en bietsuiker producerende landen. Rode
draad door het gehee! is de economisch slechte positie van de wereldmarkt
van suiker gedurende het Interbellum. Een periode overigens waarin ook
vee! andere grondstofmarkten het zwaar te verduren hadden. Vee! papers
analyseren de oorzaken en de aard van de crisis (vooral na 1929 daalden
de prijzen sne!) en gaan in op de reacties van de suikerproducenten daarop. Niet aileen werden de lagere opbrengsten vooral afgeschoven op de
werknemers in de industrie, ook kwamen er wijzigingen in de produktietechniek. Tevens vah in ve!e landen na 1929 ook een grotere invloed van
de overheden op de suiker-economie waar te nemen.
E . H . Bax, Modernization and cleavage in Dutch society. A study of long term economic and social change (Groningen: Universiteitsdrukkerij, 1988) XII + 252
p.

Op 15 december 1988 promoveerde Erik Bax in Groningen bij Maddison
op het proefschrift Modernization and cleavage in Dutch society. In zijn stu die
onderzoekt Bax de lange termijn veranderingen in het Nederlandse politieke sociale pluralisme en hoe deze zich verhouden tot de economische
en sociale veranderingen. Deze veranderingen worden door de auteur opgevat als het moderniseringsproces . Twee aspecten staan in het bijzonder
centraal: wat is de re!atie tussen verzuiling, als specifieke vorm van
gei'nstitutionaliseerd pluralisme, en de lange termijn modernisering in Nederland en in welke mate kan de voortschrijdende ontzuiling verklaard
worden uit de modernisering van de Nederlandse samenleving. De studie
bestrijkt een periode van vierhonderd jaar en de auteur tracht het probleem zeer multidisciplinair te benaderen. Het onderzoek is voornamelijk
gebaseerd op literatuur en gedrukte bronnen.
A. Bokma & P. E. de Hen, Meer dan geld aileen. Friesland Bank 1913-1988.
Gedenkboek uitgegeven door de Cooperatieve Vereniging Friesland Bank b. a. ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. (Leeuwarden: Friesland Bank, 1988) VII
+ 312 p.

47

Bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan besloot de Coi:iperatieve Vereniging Friesland Bank haar geschiedenis te laten schrijven . De opdracht
daartoe werd verstrekt aan A . Bokma en P. de Hen. De laatste heeft al
eerder zijn kunnen op dit terre in bewezen als redacteur en auteur van het
gedenkboek voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Het onderzoek is gebaseerd op archivalia van de bank zelf, aangevuld met archivalia van de coi:iperatieve beweging in Friesland . Behalve
dat de auteurs de verbondenheid van de bank met de economische ontwikkeling van Friesland laten uitkomen is ook ruim aandacht geschonken
aan de plaats van de bank in de ontwikkeling van het Nederlandse bankwezen.
B. Brown, Monetary Chaos in Europe. The End of an Era (London: Croom
Helm, 1988) 302 p.
B. Brown The Flight of International Capital. A Contemporary History (London:
Croom Helm, 1987) 447 p.
Brendan Brown , econoom in de Londense City en tevens specialist op het
gebied van de financieIe en monetaire geschiedenis, heeft twee zeer lezenswaardige boeken geschreven over de belangrijke financieIe gebeurtenissen
van deze eeuw. In Monetary Chaos beschrijft hij minutieus aan de hand van
stukken uit de Europese financieIe pers de ontwikkelingen tussen 1914 en
1931, het jaar waarin Groot-Brittannie de gouden standaard verliet. De
stemming op de financieIe markten wordt bekeken in het licht van de turbulente politieke en economische gebeurtenissen uit die periode.
Op dezelfde wijze beschrijft Brown in The Flight of International Capital de
wederzijdse relatie tussen de wisselkoersverhoudingen en het handel en
van (internationale) investeerders naar aanleiding van belangrijke economische en politieke gebeurtenissen . In het behandelde tijdvak 1931-1986
onderscheidt de auteur zes perioden, van de franc-dollar-hegemonie
(1931-1936) tot de fase van de flexibele wisselkoersen vanaf 1973 . In het
boek zijn tijdreeksen opgenomen met wisselkoersnoteringen, prijzen van
aandelen, betalingsbalansoverzichten en discontotarieven .
R.P.T. Davenport-Hines, Dudley Docker, The life and times of a trade warrior
(Cambridge: Cambridge University Press, 1984) XII + 295 p.
R.P. T. Davenport-Hines, red., Speculators and patriots. Essays in business biography (London/Totowa: Cass, 1986) VIII, 139 p.
Hoewel beide publikaties al enige tijd geleden verschenen zijn, is het toch
de moeite waard om ze onder de aandacht van Nederlandse historici te
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brengen. Het genre ondernemersbiografie kent in Nederland weinig of
geen traditie. Daarentegen heeft met name in de Verenigde Staten en
Groot-Brittannie de ondernemersbiografie als dee! van de bedrijfsgeschiedenis in de afgelopen jaren grote vorderingen gemaakt en een eigen plaats
weten te verwerven. Te denken vah daarbij aan de in beide landen recent
verschenen biografische woordenboeken van ondernemers en een sterk
groeiend aantal monografieen. Dat juist het recente werk van Richard
Davenport-Hines hier naar voren gehaald wordt, is het gevolg van de excellente biografie van Dudley Docker, welke als een voorbeeld mag ge!den
voor het genre.
Speculators and patriots is daarentegen van beperkte opzet en voor een breder publiek geschreven, met bijdragen over Harry Marks (oprichter van
Financial News, thans onderdee! van de Financial Times), Ernest T. Hooley (Bovril Company) Edgar Vincent, Frederic P. Stow (een van de
oprichters van de Zuid-Afrikaanse diamant mijnbouw maatschappij De
Beers), Ernest Cassel, Alan Smith and Hugo Hirst.
H. van Drie! , Een verenigde Nederlandse scheepvaart. Defusie tussen de Nedlloyd
en KNSM in 1980-1981, een bedrijfshistorische analyse (Rotterdam: CBG,
1988) 122 p. [CBG-Cahier 5]
Deze zeer eigentijdse bijdrage op het gebied van de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis (verschenen bij het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis) betreft een case-study over de scheepvaartfusie van de jaren tachtig in ons
land. Doe! van de studie is om na te gaan, waarom beide fusiepartners
Nedlloyd en KNSM in 1980 besloten samen te gaan. Niet aileen wordt
ingegaan op de strategische achtergronden van het fusiebesluit, maar ook
op de feitelijke onderhande!ingen van de betrokken partijen over het op
te bouwen nieuwe geheel. De rol die de ondernemingsraden en de vakorganisaties daarbij spee!den wordt eveneens belicht. Kernwoorden in deze
studie zijn strategie , structuur en (ondernemings)cultuur. Vee!al kon de
structuur van het nieuwe scheepvaartbedrijf aangepast worden aan de
lange termijndoe!stellingen van de sterkste fusiepartner, Nedlloyd. Maar
soms moest deze toezeggingen doen die de bestaande structuur bestendigden en strategische be!angen in de weg stonden.
B. Elbaum & W. Lazonick, red., The decline of the British economy (Oxford:
Clarendon Press, 1987) 310 p .
De economische achteruitgang van Groot-Brittannie aan het einde van de
negentiende eeuw blijft niet aileen in Enge!and de gemoederen van de
economische-historici bezig houden, ook in de Verenigde Staten bestaat
een grote belangstelling voor dit thema . Deze bunde! is daar - opnieuw
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- een bewijs van. Het boek bevat elf bijdragen, voor een deel eerder gepresenteerd op het congres met dezelfde titel als de bundel: 'The cotton
industry' (William Lazonick), 'The steel industry before World War l'
(Bernard Elbaum), 'Steel and rationalization policies, 1918-1950' (Steven
Tolliday), 'The shipbuilding industry, 1880-1965' (Edward Lorenz and
Frank Wilkinson), 'The motor vehicle industry' (Wayne Lewchuk),
'Technical education and industry in the nineteenth century', Oulia
Wrigley), 'Industrial research, 1900-1950' (David C. Mowery), 'The City and industrial decline' (Michael H. Best and Jane Humphries), 'Interwar responses to regional decline' (Carol E . Heim) en 'The state and economic decline' (Peter A. Hall) . De bijdragen zijn aile voorzien van een
uitgebreid en actueel literatuuroverzicht.
R.D . Hacken, red., Central European economic history from Waterloo to OPEC,
1815-1975. A bibliography (New York [etc.]: Greenwood Press, 1988) XVIII + 270 p. [Bibliographies and indexes in economics and economic history 6]
De door Richard Hacken samengestelde bibliografie omvat 5373 titels,
geordend in vijf hoofdrubrieken, en geeft compact titels over de economische geschiedenis van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Liechtenstein
en Luxemburg . De hoofdrubrieken zijn: 'History of economic conditions', waarin onder andere de algemene werken zijn opgenomen en vier
rubrieken waarin achtereenvolgens de landbouw, de industrie, handel en
bedrijven en financieJe geschiedenis aan de orde komen.
Binnen deze vijf rubrieken zijn de landen in chronologische blokken, die
van land tot land kunnen verschillen, opgenomen. De bibliografie wordt
gecompletee;-d door een auteursregister en een overzicht van gebruikte
bronnen : de belangrijkste bibliotheken in de genoemde landen (in het bijzonder de collectie van het Institut fUr Weltwirtschaft in Kiel) en een beperkt aantal bibliografieen. Een lijst van geraadpleegde tijdschriften ontbreekt, waarschijnlijk omdat een afzonderlijke speurtocht in tijdschriften
niet heeft plaats gehad.
G . M. Koot, English historical economics, 1870-1926. The rise of economic history
and neomercantilism (Cambridge: Cambridge University Press, 1987) VIII

+ 277 p . [Historical perspectives on modern economics]
Koot geeft in zijn brede en erudiete studie een goed inzicht in de kritiek
van Britse economen als Cunningham en Ashley op de gevestigde orthodoxe opvattingen aangaande deductieve methode en a-priori opvattingen
in de neo-klassieke theorie .
De auteur onderzoekt het inductieve bouwwerk dat deze economen boden
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en de basis die zij daarmee legden voor de economische geschiedenis in
Groot-Brittannie . Koot schenkt in het bijzonder aandacht aan de individuele inbreng van belangrijke figuren uit de Engelse historische school als
Ashley , Cunningham, Thorold Rogers, Foxwell, Cliffe Leslie, Ingram,
Price, Nicholson en Hewins.
D .B . Kunz , The battle Jor Britain's Gold Standard
Croom Helm, 1987) 207 p .

In

1931 (Beckenham:

In haar beschrijving en analyse van het Britse politieke en financieie crisisjaar 1931 richt Kunz zich vooral op de rol en de positie van de Britse banken, met name de Bank of England . Het boek toont de lotgevallen van
de banken, die alles in het werk stelden om de (bijna) autonome positie
te behouden die ze in de jaren twintig verkregen hadden . Maar zelfs de
centrale bank verloor in 1931 zienderogen de financiei e en monetaire
macht aan het kabinet. Belangrijk bronnenmetariaal werd gevonden in de
onderlinge correspondentie van bankiers en Kunz behandelt onder meer
de volgende vragen: waarom leende Engeland grote bedragen in de Verenigde Staten en Frankrijk, terwijl ze haar tekorten vol gens de regels van
de gouden standaard door middel van goudexport of verhoging van het
disconto had moeten wegwerken en waarom werd er in 1931 gekozen voor
het verlaten van de gouden standaard in plaats van een devaluatie van het
pond sterling ten opzichte van het goud? De auteur handhaaft in het boek
zorgvuldig de geest van de titel door een schijnbaar onuitputtelijk arsenaal
aan oorlogsjargon aan te wenden .
H . Rickelmann & H . Rohr. Der Ibbenburener Steinkohlenbergbau von den AnJangen bis zur Gegenwart (Paderborn : Ferdinand Schoningh, 1987) 350 p .
De steenkolenmijnen van Ibbenbi.iren, een klein plaatsje in de buurt van
Osnabri.ick, zijn in economisch-historisch Nederland bekend vanwege het
feit dat deze in de tweede helft van de negentiende eeuw de Twentse textielindustrie van steenkool voorzagen. De mijnen hebben echter een geschiedenis die teruggaat tot 1490. In deze tweede herziene druk gaan de
schrijvers in op de algemene technische ontwikkelingen van de diverse
schachten . Van breder belang zijn de hoofdstukken over de afzetmarkt
van de Ibbenbi.irense steenkool en de leefwereld en arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers. In de bijlagen zijn cijfers opgenomen van de
steenkoolproduktie tussen 1758 en 1986, van het aantal werknemers en
van arbeidslonen.
A. Szasz, Monetaire diplomatie. Nederlands internationale moneta ire politiek 19581987 (Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese, 1988) XII + 328 p .
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In maart 1988 promoveerde A . Szasz, directeur van De Nederlandsche
Bank, op dit werk betreffende de internationale monetaire politiek van
Nederland. De auteur was zelf gedurende een groot deel van de door hem
onderzochte periode betrokken bij deze monetaire politiek , hetgeen - zoals de auteur zelf in de inleiding ook al aangeeft - zowel voor- als nadelen
he eft. Centraal staat het be!eid van de Nederlandse monetaire autoriteiten, de minister van financien en De Nederlandsche Bank. De auteur gaat
de standpunten na die de autoriteiten innamen in internationaal verband,
welke afwegingen gemaakt werden als de doelstellingen niet gerealiseerd
konden worden, waarbij bijzondere aandacht werd geschonken aan de
mate van continu·; teit en samenhang in het beleid.
H. van der Wee, red., The rise and decline of urban industries in Italy and in
the Low Countries (late middle ages-early modern time) (Leuven: University
Press, 198.8) 400 p. [Studies in social and economic history 1]
In The rise and decline zijn de papers bijeengebracht van het BelgischItaliaanse colloquium, gehouden ter voorbereiding van het negende internationale congres voor economische geschiedenis in Bern 1986. De bijdragen vormen een onderdee! van het A-thema: The dynamics of urban decline in the late middle ages and early modern times: economic response
and social effects.
In dee! 1 worden achtereenvolgens behandeld Genua (P. Massa Piergiovanni), Venetie (S. Ciriacono), Toscane (P. Malanima), Lombardije (A .
Mioli), Napels (L. de Rosa) , Milaan (A.M.-L. Trezzi) en een synthese
door G . Felloni. Dee! 2 omvat vijfbijdragen betreffende de Zuidelijke Nederlanden: Tienen G.P. Peeters), Brugge G. Vermaut), Antwerpen
(A .K.L. Thijs), Brussel (R. de Peuter) en Brabant en Vlaanderen door
H. Soly. Deze vijf bijdragen worden aangevuld door twee over de Noordelijke Nederlanden van P. Klep en H. Schmal. H. van der Wee geeft een
synthese van dit dee! voor zowel de Noorde!ijke als de Zuidelijke Nederlanden.
L. Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain, 1660-1760
(London: Routledge, 1988) 252 p.
Zoals inmidde!s is aangetoond, was er reeds in de pre-industrieIe periode
in Enge!and sprake van een aanzienlijke stijging van de consumptie . In
dit boek wordt aan de hand van gegevens uit dagboeken, huishoudrekeningen en testamentaire boede!beschrijvingen een indruk gegeven van het
functioneren van 'middle-class' huishoudens en de grootte van hun materieIe bezit. Weatherill analyseert de sociale betekenis van het bezit van
materieIe goederen (zoals bijvoorbeeld een klok of een horloge), evenals
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bepaalde rituelen die hoorden bij de dagelijkse maaltijd en belicht de rol
van voorwerpen die een meer intrinsieke dan een nuttige waarde hadden
voor de achttiende eeuwse 'middle-class'. Dit wordt dan weer in verband
gebracht met regionale verschillen in bezitspatronen en met de sociale
structuur. Het boek is rijk aan cijfermateriaal.
D . C.J . van der Werf, De bond, de banken en de beurzen: de geschiedenis van de
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds

1814 (Amsterdam: NIBE, 1988) 384 p. [NIBE-bankhistorische reeks 5]
Dit werk is tevens verschenen als proefschrift te Tilburg en onderzoekt de
wijze waarop de Bond de belangen van de provinciale geld- en effectenhandel behartigde en hoe de strijd verliep met de niet bij de Bond aangesloten handelaren (vooral de Amsterdamse en Rotterdamse). Ondanks
de forse groei van provinciale banken in het eerste decennium van deze
eeuw en in de jaren twintig ondervond de Bond al snel concurrentie van
de 'grote ' banken, die geleidelijk filialen openden in de provincie en ook
plaatselijke banken overnamen . Het waren deze banken die de expansie
van het bedrijfsleven financierden ; de kapitaalkracht van de provinciale
banken schoot hiervoor tekort. Toch wist de Bond het nog uit te houden
(met een korte onderbreking in de jaren veertig) tot 1974. Toen hadden
aile nog bestaande provinciale banken zich reeds aangesloten bij de Nederlandse Bankiersvereniging. Van der Werf heeft in een bijlage een lijst
van aile handelsbanken in de provincie opgenomen, gerangschikt naar
oprichtingsjaar en beginnende in 1625 .
R. Willemsen, Enkhuizen ti:fdens de Republiek: een economisch-historisch onderzoek naar stad en samenleving van de 16e tot de 1ge eeuw (Hilversum: Verloren;

Amsterdam: Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam ,
1988) 214 p.
Willemsen heeft in zijn dissertatie gekozen voor een structuralistische benadering van het pre-industriele Enkhuizen. De stu die is op een Braudeliaanse wijze opgezet. Het eerste hoofdstuk behandelt de geografische omstandigheden (water, dijk, polder, vesting) en de daaruit voortvloeiende
mogelijkheden en beperkingen voor de stad. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan korte-termijn fluctuaties (,keerpunten en crises'), omdat deze in
de zienswijze van de auteur diepgaande veranderingen in de samenleving
teweegbrachten. In de tussenliggende delen wordt ingegaan op de economische structuur en conjunctuur van de stad: de handel , de scheepvaart
en de visserij . Nauw hiermee verbonden is de demografische ontwikkeling, die eveneens besproken wordt. De opkomst en het verva! van de stad
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blijken voor een belangrijk dee! afhanke!ijk te zijn geweest van het verloop
van de haringvisserij . Deze kende een bloeiperiode van 1620 tot 1670. Andere stuwende bedrijfstakken in Enkhuizen waren de Sontvaart (van 1580
tot 1620) en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (van 1720 tot 1795).
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Aanwinstenlijst

(samengesteld door J.J. Seegers)
De aanwinstenlijst over 1988 bestaat uit drie delen . In deel A. is het overzicht van recent verschenen literatuur opgenomen. Evenals in voorgaande
jaren is uit het grote aantal nieuw verschenen en verworven werken een
selectie gemaakt. Niet opgenomen zijn inventarissen, oudere werken en
schenkingen en kleinere publikaties. Ais bijzonderheid verschijnt een
overzicht van de gedenkboeken (B.) welke verworven zijn na het uitkomen van de Katalogus van de kollektie gedenkboeken van ondernemingen en organisaties in de Economisch-Historische Bibliotheek. Volstaan is met het vermelden
van de onderneming of organisatie en het tijdvak waarop de jubileumpublikatie betrekking heeft. De titels zijn gerangschikt in rubrieken die corresponderen met de rubrieken in de katalogus.
In rubriek C. zijn de werken verschenen v66r 1850, welke in het afgelopen
jaar aangekocht zijn, apart vermeld. De collectie kon met een aantal
waardevolle werken aangevuld worden. Onder de titels valt het aantal
statistisch-descriptieve werken op . De verwerving van deze werken vormt
een goede aanvulling op de in de EHB aanwezige verzameling op dit gebied.
A. AANWINSTEN VAN RECENT VERSCHENEN LITERATUUR
ALGEMENE ECONOMISCHE
GESCHIEDENIS
bibliografieen, catalogi
BOELCKE (Willi A.) Wirtschaftsund Sozialgeschichte : Einfiihrung,
Bibliographie, Methoden, Problemfelder. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987.
- X, 157 p.: lit. opg. (Die Geschichtswissenschaft)
HISTORY journals and serials: an
analytical guide/compo by Janet
Fyfe. - New York [etc.] : Greenwood Press, 1986. - XXIII, 351

p.: index (Annotated bibliographies of serials: a subject approach;

8)
KAHNT (Helmut) und Bernd
Knorr, Alte Masse, Miinzen und
Gewichte: ein Lexikon - Mannheim [etc.]: Bibliographisches Institut, 1987 . - 399 p.: ill .
STUDY (The) of history: a bibliographical guide/compo by R.C. Richardson. - Manchester: Manchester University Press: New
York: St. Martin's Press Inc.,
1988. - XIV, 98 p.: index (History
and related disciplines, select bibliographies)
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congressen

INVENTAIRES apres-deces et
ventes de meubles: rapports a une
histoire de la vie economique et
quotidienne (XIV e-XIXe siecle)
[Actes du seminaire tenu dans la
cadre du geme Congres International d' Histoire Economique de Berne (1986)]/avec contributions de
M. Baulant, R. Bercovici ... let al.]
et des textes de synthese par Micheline Baulant, Anton J. Schuurman... let al.]
Louvain-laNeuve: Academia, 1988. - 391 p.:
graf., tab., lit. opg. in de noten
WOZU Geschichte und Wirtschaftsgeschichte? Einleitende Vortrage zum Kongress und zu den
Arbeitsgruppen 'Debates und Controversies' [Neuvieme Congres International d'Histoire Economique
Berne 1986)/hrsg. von Martin
Korner. - Bern, 1988. - 94 p.: lit.
opg.
monografieen, bundels

CASSON (Mark) Multinationals
and world trade; vertical integration and the division of labour in
world industries in assoc. with David Berry.. . [et al.]. - London
[etc.): Allen & Unwin, 1986. - XI,
401 p. : graf. , fig . , tab., lit. opg.,
index
DRIESSEN (Tilman) Von Hollerith zu IBM : zur Fruhgeschichte
der
Datenverarbeitungstechnik
von 1880 bis 1970 aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. - Koln :
Muller Botermann Verlag, 1987. 245 p.: graf., lit. opg. (Reihe:
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Wirtschafts- und Rechtsgeschichte;
Band 5).
DRUCKER (Peter F.) Innovation
and entrepreneurship: practice and
principles. - London: Heinemann,
1985. - XI, 258 p.: lit. opg. in de
noten
DRUMMOND (Ian M.) The
Gold Standard and the International Monetary System
19001939/prep. for the Economic
History Society by Ian M. Drummond. - Hong Kong [etc.): MacMillan Education Ltd., 1987 . - 71
p.: ill., lit. opg., index (Studies in
Economic and Social History)
GOLDSMITH (Raymond W.)
Premodern financial systems: a
historical comparative study. Cambridge [etc.): Cambridge University Press, 1987 . - XII, 348 p.:
tab . , lit. opg., index
HEADRICK (Daniel R.) The tentacles of progress: technology
transfer in the age of imperialism,
1850-1914. - New York/Oxford:
Oxford University Press, 1988. X, 405 p.: tab., lit. opg. In de noten, index
HOGAN (Michael J.) The Marshall Plan: America, Britain, and
the reconstruction of Western Europe, 1947-1952. - Cambridge
[etc.) Cambridge University Press,
1987. - XIV, 482 p.: lit. opg. in de
noten (Studies in economic history
and policy, the United Statess in
the twentieth century)
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JONES (E.L.) Growth recurring:
economic change in world history.
- Oxford: Clarendon Press, 1988.
- IX, 247 p.: lit. opg., index
KULA (Witold) Measures and
men/transl. [into the English] by
R. Szreter. - Princeton (N.J .):
Princeton University Press, 1986.
- X, 386 p.: lit. opg., index, portr.
McCLOSKEY (Donald N.) Econometric history/prepared for The
Economic History Society - Hong
Kong [etc.]: MacMillan Education
Ltd., 1987 - 117 p . : graf. lit. opg.,
index (Studies in economic and social history)
POHL (Manfred) Entstehung und
Entwicklung des U niversalbankensystems: Konzentration und Krise
als wichtige Faktoren. - Frankfurt
a .M.: Fritz Knapp Verlag, 1986. 198 p. : lit. opg. in de noten, reg.,
tab. (Schriftenreihe des Instituts
fur bankhistorische Forschung: Bd.
7)
SCHWARTZ (AnnaJ.) Money in
historical perspective/with an introduction by Michael D. Bordo
and Milton Friedman. - Chicago
[etc .]: University of Chicago Press.
1987 . - XVII, 442 p.: fig., graf.,
tab., index, lit. opg. (A national
bureau of Economic Research Monograph)
TAFT MORRIS (Cynthia) and irma Adelman, Comparative patterns of economic development
1850-1914.
Baltimore [etc.]:

Johns Hopkins University Press,
1988. - 575 p.: index, lit. opg. ,
tab .
WORLD (The) sugar economy in
war and depression 1914-'40/ed.
by Bill Albert and Adrian Graves;
with contribs. by John Perkins,
Frantisek Dudek, Manuel Martin
Rodriguez. . . [et al.]. - London
[etc.]: Routledge , 1988. - 241 p. :
graf., tab., lit . opg.
EUROPA
bibliografieen, catalogi
CENTRAL European economic
history from Waterloo to OPEC,
1815-1975; a bibliography/compo
by Richard D. Hacken. - New
York [etc.]: Greenwood Press,
1987. - XVIII, 270 p.: lit. opg.
(Bibliographies and Indexes in economics and economic history; nr.
6)
congressen
RISE (The) and decline of urban
industries in Italy and in the Low
Countries (Late middle ages-early
modern time )/Herman van der
Wee ed.; [with contributions of P.
Massa Piergiovanni, S . Ciriacono ... , et al.]. - Leuven: University
Press, 1988. - 400 p .: tab . , lit. opg.
in de noten, reg. (Studies in social
and economic history; 1)
VISBY -colloquium des Hansichen
Geschichtsvereins 15 .-18. Juni
1984: Referate und Diskussionen/hrsg. von Klaus Friedland. Ki:iln [etc.]: Bi:ihlau Verlag, 1987 . 160 p. : ill . (Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte;
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neue Folge, Band 32)

monografieen
BAYARD (Francoise) Le monde
des financiers au XVlle siecle/par
Francoise Bayard; preface de Pierre Goubert. - [Mayenne : Flammarion, 1988. - 621 p.: graf., index.
lit. opg., fig. (Nouvelle Bibliotheque Scientifique)
BUEHRER (Werner) Ruhrstahl
und Europa: die Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie
und die Anfange der europiiischen
Integration 1945-1952. - Miinchen: Oldenbourg, 1986. - 236 p.:
lit. opg. in de noten, reg. (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte fi.ir
Zeitgeschichte; Bd. 53)
CAMBRIDGE (The) economic
history of Europe: volume II. Trade
and industry in the Middle Ages . 2nd ed./ed . by M.M . Postan and
Edward Miller; assisted by Cynthia Postan . - Cambridge [etc.]:
Cambridge University press, 1987 .
- XIV, 999 p . : tab. , graf., lit.
opg., reg .
FROM Dunkirk to Dantzig: shipping and trade in the North Sea
and the Baltic 1350-1850: essays in
honour of J .A . Faber on the occasion of his retirement as professor of
economic and social history at the
University of Amsterdam/ Ed. by
W.G . Heeres , L.M.J.B. Hesp, L.
Noordegraaf.. . let al.]. - Hilversum: Verloren Publishers: Amsterdam: Amsterdamse Historische
Reeks/N ederlands
Economisch58

Historisch Archief, 1988. - 499 p.:
graf., tab., lit. opg. in de noten
(Amsterdam Historische reeks,
grote serie; dl. 5/NEHA-series III;
dl. 4)
HOCHFINANZ, Wirtschaftsriiume , Innovationen: Festschrift fi.ir
Wolfgang von Stromerlhrsgeg. von
Uwe Bestmann, Franz Irsigler,
Jiirgen Schneider. - Trier: Auenthai, 1987. - 1281 p. in 3 banden:
tab., ill., lit. opg.
JACOBS (Daniel Frans Maria Felicia) Gereguleerd staal: nationale
econonomische regulering van de
Westeuropese staalindustrie 17501950. - [S.I.]: Sneldruk Enschede,
1988 . - 802 p . : ill., graf., krt., lit.
opg. in de noten, tab .
Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.
MacKENNEY (Richard) Tradesmen and traders: the world of
the Guilds in Venice and Europe,
c. 1250-c.1650. - Totowa (N.J.):
Barnes & Noble Books, 1987. XV, 289 p.: ill., graf., tab., lit.
opg. index
QU ANTIFIZIER UNGSPROBLEME bei der Erforschung der
europiiischen
Montanwirtschaft
des
15 .
bis
18 . Jahrhunderts/hrsgeg.
von
Ekkehard
Westermann . - St. Katharinen:
Scripta Mercaturae Verlag, 1988.
- 214 p.: graf., tab . , krt., lit. opg.
in de noten
REDDY (William M.) Money and
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liberty in modern Europe: a critique of historical understanding. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1987. - XII, 264 p.:
lit. opg. in de noten, reg.
STRATH (Bo) The politics of dse
de-industrialisation: the contraction of the west european shipbuilding industry. - London [etc.]:
Croom Helm, 1987. - XI, 295 p.:
index, lit. opg., tab .
NEDERLAND
bibliograjieen, catalogi
HAND LEIDING voor het beheer
van een topografisch-historische atlas/onder red. van P. Ratsma en
C.C .S. Wilmer; in opdracht van
Stichting Archiefpublikaties en de
Vereniging 'De
topografischehistorische atlas'. - 215 p.: ill., lit.
opg.
OOSTINDISCH (Het) bedrijf:
Amsterdam en de V.O.C. 16021799/uitgeg. door het Amsterdams
Historisch Museum; tekst Lodewijk Wagenaar. - Amsterdam: Peco, 1988. - 15 p.: krt. , ill. Uitgeg.
in samenw. met de Effectenbeurs,
Amsterdam bij de tentoonstelling
'Oostindisch Bedrijf.
VOC (De) in de kaart gekeken:
cartografie en navigatie van de
Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799; [verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling 'De VOC in de kaart
gekeken' van 25 mei - 21 augustus
1988. Zuiderzeemuseum te Enkhuizen/[eindred. Patrick van Mil

en Mieke Scharloo]. - 's-Gravenhage: SDU, 1988. - 152 p.: ill.,
krt., lit. opg. reg.

bronnenuitgaven
'SCHRljF-BOEK'
(Het) van
Harten Aedges (1742-1806) landbouwer te Zuurdijk: 'Zoo nuttig in
zijne kring als landbouwer' /Y. Botke. - Groningen: Ned. Agronomisch- Historisch Instituut, 1988. LXXXVIII, 144 p .: ill . (Historia
agriculturae; 17)
congressen
BALANS en perspectief: VlSles op
de geschiedwetenschap in Nederland/onder red. van F. van Besouw, P. den Boer. .. [et al.; met
bijdr. van J. Lucassen, R. T. Griffiths . .. et al.] Groningen: Wolters
N oordhoff/Forsten, 1987. - 296 p.
(Historische Studies; 45).
NEDERLANDSE (De) geschiedenis als afwijking van het algemeen
menselijk patroon; een aanzet tot
een programma van samenwerking
[t.g.v. het congres 'Eenheid in Nederlands verleden']/K. Davids, J.
Lucassen en J. L. van Zanden. Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis,
1988. - 24 p.: ill., lit. opg. in de
noten

monograjieen
ALBERTS (W. Jappe) Het Rijnverkeer bij Lobith anna 1306: de
tolrekening van Lobith over het
jaar 1306-1307 betreffende invoer
en uitvoer van handelsgoederen. Zutphen: De Walburg Pers, 1986.

- 72 p.
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ALL of one company : the VOC in
biographical perspective : essays in
honour of prof. M .A .P. MeilinkRoelofsz. under the auspices of the
Centre for the History of European
Expansion, Rijksuniversiteit Leiden ed. by Robert Ross and George Winius . - Utrecht: HES Uitgevers, 1986. - 230 p.: ill., fig . , lit.
opg.
BANKIEREN III Brabant in de
loop der eeuwenlonder redactie
van H.F.J .M. van den Eerenbeemt; [met bij~r . van R. van Uytven, H . van de Wee, J. Materne...
et aL). - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1987 . XIII, 349 p .: lit. opg. in de noten,
index (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland;
73)
BAUDET (H.) De maat van aile
dingen; afscheidsrede bij zijn aftreden als hoogleraar in de Faculteit
van het Industrieel Ontwerpen der
Technische Universiteit Delft op 2
december 1987. - Delft: Technische Universiteit , 1987 . - 24 p.:
ilL, lit. opg.
BLOEMEN (E.S.A.) Scientific
management in Nederland 19001930. - Amsterdam: NEHA, 1988.
- 234 p. : lit. opg., reg. (NEHASeries III ; 3)
Ook verschenen als proefschrift
R.U. Leiden .
BLONDE (Bruno) De sociale
structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 150060

1550. - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact. 1987. XXVI, 227 p . : tab. , graf., lit.
opg., reg. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland; 74)
BOLTEN G.) Het Nederlandse
bankbiljet en zijn vormgeving; met
een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten/samengesteld foor P.J. Soetens. - Amsterdam : De Ned .
Bank, 1987. - VII, 327 p.: ill.
CAMIJN (A.].W.) Dertig jaar inladen en wegwezen: de geschiedenis van het CCBB vervoer- en distributiecentrum BV te Rotterdam .
- Rotterdam: Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis/EUR , 1988 . 103 p . : ill ., fig . , tab. , bijL (CBGCahiers: 4)
CRIJNS (A.H.) en F.WJ. Kriellaars Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in NoordBrabant 1800-1885. - Tilburg:
Stichting Zuidelijk Historisch Contact. 1987. - XXXII, 352 p. : ilL,
lit. opg. in de noten , tab. + krt.
(Bijdragen tot de geschiedenis van
het Zuiden van Nederland ; 72)
DERCKSEN (W.J .) Industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig:
een sociologisch-economische beleidsstudie. - Assen [etc.): Van
Gorcum , 1986. - X, 337 p.: tab .,
lit. opg., reg.
Ook verschenen als proefschrift
Rijksuniversiteit Maastricht.
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EERENBEEMT (H .F.J.M. van
den) Mens en maatschappij in beweging: wortels, patronen en ontwikkelingslijnen in het sociaaleconomisch leven van WestEuropa voor 1940. - Tilburg: Tilburg University Press, 1987. XVIII, 348 p.
GOEY (F.M.M. de) Geen woorden, maar daden: de relatie tussen
het bedrijfsleven en de lokale overheid van Rotterdam, 1945-1960. Delft: Eburon, 1987. - 104 p.: ill.,
krt., lit. opg. fig., tab., bijl. (Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis;
Cahier nr. 3)
HEIDE (F.J. ter) Ordening en verbesluitvorming
over
deling:
sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958. - Kampen :
Kok Agora, 1986. - 380 p.: lit.
opg.
KOOI] (P.) Groningen 1870-1914:
sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal
centrum. - Assen/Maastricht: Van
Gorcum, 1987. - XV, 436 p.: ill.,
graf., tab., lit. Opg. reg. (Groninger Historische Reeks; 1)
Proefschrift Groningen
LOOP naar de pomp : geschiedenis
van de watervoorziening en de waterleiding in Maastricht/C . Cillekens, J . van den Boogard, B.P.A .
Maastricht: Stichting
Gales.
Historische Reeks M'tricht, 1988.
- 168 p. : ill. (Vierkant Maastricht;
11)

LOURENS (Piet) en Jan Lucassen, Lipsker op de Groninger tichelwerken: een geschiedenis van
de Groningse steenindustrie met
bijzondere nadruk op de Lipper
trekarbeiders 1700-1900. - Groningen:
Wolters- NoordhofflForsten, 1987. - X, 170 p.: ill., lit.
opg.
MESSING (F.A.M.) Geschiedenis
van de mijnsluiting in Limburg;
noodzaak en lotgevallen van een
regionale herstructurering, 19551975 . - Leiden: Martinus Nijhoff,
1988. - XVIII, 707 p.: ill., tab.,
fig., krt., reg., lit. opg.
MOO I] Ooke) Instrumenten, wetenschap en samenleving: geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 18401940. - [S .!.] : Het Instrument,
1988. - 241 p.: ill . , lit. opg. reg.,
tab .
Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant
NEERGANG (De) van de huisnijverheid in het Groot-Kempisch gebied (1800-1920)/onder red. van
P.M .M . Klep; met bijdr. van E.
Vanhaute, R. Knaepen, P.M.M.
Klep. - Turnhout/Waalre: Centrum voor de studie van land en
volk van de Kempen/Brabants
Heem, 1987. - 44 p . : ill., krt. ,
tab., lit. opg. (Centrum voor de
stu die van land en volk van de
Kempen; 4) (Brabants Heem,
1987, nr. 2)
NI]HOFF (Erik) 'Gezien de drei61

gende onrust in de haven' ... : de
ontwikkeling van de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven 1945-1965. - Amsterdam:
Stichting Beheer IISG , 1988. - VI11,492 p.: ill., graf., tab., lit. opg. ,
reg. (IISG studies + essays: 10)
Eveneens verschenen als proefschrift Utrecht.
ROON (G . van) Trend en omslag:
beleid en politiek vanuit conjunctuur perspectief. - Amsterdam:
Vrije Universiteit, 1988. - 33 p.:
graf. , lit. opg. in de noten
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder
hoogleraar in de politieke geschieden is aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam op 3 maart 1988.
ROSSEN (M.].].G.) Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid In
Nederland: een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (19001925), - Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1988. XXXVI, 455 p.: krt., lit. opg. in
de noten, tab . , bijl., index (Bijdragen tot de geschiedenis van het
Zuiden van Nederland; 77)
Eveneens verschenen als proefschrift Tilburg.
ROYEN (Paul Christiaan van)
Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700. - Amsterdam: De Bataafsche Leeuw/Stichting Hollandse Historische Reeks,
1987. - 294 p.: ill., krt., lit. opg.
tab., index, bijl.
Proefschrift Vrije Universiteit Am-
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SZASZ (A.) Monetaire diplomatie:
Nederlands internationale monetaire politiek 1958-1987. - Leiden
[etc.] : Stenfert Kroese, 1988. XII, 328 p.: lit. opg. in de noten,
reg., tab.; 25 em
Ook verschenen als proefschrift
U niversiteit van Amsterdam
VERBEET (Honore) , ... Die langs
de straat slenteren en niets doen':
verplichte tewerkstelling te Maastricht 1936-1954. - Utrecht : Letterenwinkei/Groningen: Geschiedeniswinkel, 1988. - 163 p .: lit. opg.
tab . (Werk en werkeloosheid In
Maastricht 1930-1950; 1)
VERBONG (Geert) Technische
innovaties in de katoendrukkerij en
- ververij in Nederland 1835-1920.
- Amsterdam : NEHA, 1988. - 400
p.: bijl. (NEHA-Series III; 5)
Ook verschenen als proefschrift
Technische Universiteit Eindhoyen.

WAARDEN (Frans van) Het geheim van Twente: FabriekantenVereniging in de oudste grootindustrie van Nederland 1800-1940. Amersfoort/Leuven: Acco, 1987. 143 p . : ill. , lit. opg.
WERF (D.C.]. van der) De bond,
de banken en de beurzen: de geschiedenis van de Bond voor den
Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het
bankwezen en de effectenhandel in
Nederland sinds 1814. Amsterdam: (NIBE), 1988. - 384 p.:
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graf., tab ., ill. , lit. opg. reg.
(NIBE-bankhistorische reeks ; nr.
5)
Ook verschenen als proefschrift
Katholieke Universiteit Brabant
WERKPLAATSEN van wetenschap en techniek : industride en
academische laboratoria in Nederland 1860-19401onder redaktie van
R .P .W. Visser en C. Hakfoort. Amsterdam: Rodopi, 1987. - 326
p.: ill., lit. opg. in de noten, tab.,
graf.
Ook verschenen in Tijdschrift voor
de Geschiedenis der Geneeskunde,
Natuurwetenschappen , Wiskunde
& Techniek 9 (1986) 4
WOUD (Auke van der) Het lege
land : de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848. - Amsterdam :
Meulenhof Informatief, 1987. 686 p .: lit. opg. ; 22 cm
Oorspronkelijk verschenen
als
proefschrift Groningen
WIJTVLIET (C .A.M .) De overgang van Commanditaire naar
Naamloze Vennootschap bij de
Twentsche Bankvereeniging: in de
ban van B.W . Blijdenstein 18611917. - Amsterdam: N ederlands
Instituut voor het Bank- en
Effecten-Bedrijf, 1988. - 57 p.: lit.
opg. in de noten + portr. (NIBEbankhistorische reeks: 4)
ZANDEN O. L. van) De dans om
de gouden standaard : economisch
beleid in de depressie van de jaren
dertig. - Amsterdam : VU, 1988. 36 p .: graf. , tab . , lit. opg.; 21 cm

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon
hoogleraar in de economische en
sociale geschiedenis aan de V rije
Universiteit Amsterdam op 18 mei
1988.
BELGIE/LUXEMBURG

catalogi, bibiografieen
VAN DEN EECKHOUT (Patricia) en Els Witte, Bronnen voor de
studie van de hedendaagse Belgische samenleving/uitgeg. door het
Studiecentrum voor de informatiebronnen betreffende de maatschappijwetenschappen Vrije Universiteit Brussel; met medew. van JeanClaude Burgelman... [et al.]. Antwerpen [etc.]: De Nederlandsche Boekhandel, 1986. - XI, 672
p . : index

monografieen, bundels
ARBEID in veelvoud: een huldeboek voor Jean Craeybeckx en
Etienne Scholliers/[ met bijdragen
van E. Witte, J . Hannes ... et al.l Brussel: Vrije Universiteit, 1988. 335 p . , tab., graf., lit. opg. in de
noten
Bevat bibliografie van E . Scholliers
en J. Craeybeckx.
SOME aspects of gross domestic
fixed capital formation in manufacturing and in dwellings : Belgium,
1920-1939/Erik Buyst, Patrick
Nackaerts en Guido Pepermans. Leuven: Centrum voor Economische Studien, 1987. - 62 p.: lit.
opg. in de noten, graf. , tab .

63

GOOSSENS (Martine) Het looninkomen van arbeiders in privedienst tijdens het Interbellum
(1920-1939): berekeningsmethode
en resultaten; workshop on quantitative economic history . - Leuven:
Centrum voor Economische Studien, 1987. - 16 p.: fig ., graf., lit.
opg. + tab . in de bijl.
HOGG (Robin L.) Structural rigidities and policy inertia in interwar Belgium. - Brussel: AWLSK,
1986. - 203 p.: graf., tab., lit. opg.
in de noten (Verhandelingen van
de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van Belgie; Klasse der
Letteren, 48 (1986) 118)
INNOVATION (L') technologique:
facteur de changement
(XIXe-XXe siecies)/etudes rassemblees par G. Kurgan-Van Hentenryk et. J. Stengers. - Bruxelles:
Editions de l'Universite de Bruxelles, 1986. - 259 p. : tab., lit. opg.
KURGAN-VAN HENTENRYK
(G.) et J. Laureyssens, Un siecie
d'inventissements belges au Canada. - Bruxelles: Editions de l'Universite de Bruxelles, 1986. - 152
p.: tab., lit. opg.
NICHOLAS (David) The metamorphosis of a medieval city:
Ghent in the age of the Arteveldes.
1302-1390. - Lincoln [etc.]: University of Nebraska Press, 1987. VIII, 369 p. : lit. opg., krt., graf.,
tab., index

64

RECONSTRUCTION of the Belgian national income, 1920-1939.
Methodology and results/by Stefaan Peeters... [et al.] . - Leu ven:
Centrum voor Economische Studien, 1986. - 51 p . + tab.
SCHROEVEN (Chris) Price movements in inter-war Belgium; discussion paper to present at the Colloquium ' Real-wages in historical
and comparative perspective (18th20th centuries), [ ... ] 19th March
1988. - [S.I.]: Chris Schroeven,
[1988]. - 31 p.: bijl., graf., tab . ,
lit. opg.
SCHROEVEN (Chris) Consumers' expenditure on food , beverages and tobacco in interwar Belgium; discussion paper 8704 presented at the N .F.W.O. contact group
'Economic growth and industrial
revolution in Belgium (18th and
20th century), at Leuven, april
27th., 1987. - Leuven: Centrum
voor economische studien 1987. 69 p.: graf., tab., lit. opg. in de noten
THOEN (Erik) Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen
gedurende de late Middeleeuwen
en het begin van de moderne tijden: testregio: de Kasselrijen van
Oudenaarde en Aalst (eind 13deeerste helft 16de eeuw)/met een
woord vooraf door A . Verhulst. Gent: Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis , 1988. - 2 delen: tab., graf: . lit. opg. (Belgisch
Centrum voor Landelijke Geschiedenis; 90)
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FRANKRIJK
bibliograjieen, catalogi
ATLAS de la revolution franc;:aise :
1789-1989 revolution franc;:aise bicentenaire . - Paris: Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales,
1987. - 2 din. (Libraire du bicentenaire de la revolution francaise)
1. routes et communications/pub!.
sous la direction scientifique de
Guy Arbellot et Bernard Lepetit. 91 p . : krt. , Lit. opg. , tab .
2. l'Enseignement 1760-1815/publ.
sous la direction de Serge Bouin et
Claude Langlois; la direction scientifique de Dominique Julia . - 105
p .: krt., lit. opg., graf. , tab .
monograjieen, bundels
BLOCH-LAINE (Franc;:ois) et
Jean Bouvier, La France restauree
1944-1954: dialogue sur les choix
d ' une modernisation/prologue de
Jean-Pierre Rioux. - Paris : Fayard, 1986. - 388 p.: graf.

CAPITALISME (Le) franc;:ais
XIX-XX siecle : blocages et dynamisrnes d'une croissance/ed . sous
la direction de Patrick Fridenson et
Andre Straus. - [S.l.] : Librairie
Artheme Fayard , 1987. - 427 p .:
graf. , tab ., index , lit. opg.
GODFREY Gohn F .) Capitalism
at war: industrial policy and bureaucracy
III
France
19141918/ with a forew. by Jay Winter .
- Leamington Spa [etc .]: Berg Publishers , 1987. - XIV, 313 p . : lit.
opg. in de noten + portr., index
KONVITZ Gosef W.) Cartograp

hy in France 1660-1848: science ,
engineering, and statecraft/with a
forw. by Emmanuel Le Roy Ladurie. - Chicago [etc.] : University of
Chicago Press, 1987. - 194 p.: ill.,
krt., lit. opg.
MARGUERAT (Philippe) Banque et investissement industriel :
Paribas, Ie petrole roumain et la
politique franc;:aise 1919-1939/avec
la collab . de L. Jilek. - Neuchatel:
Faculte des Lettres ; Geneve: Librairie Droz , 1987. - 145 p .: tab .,
lit. opg. in de noten (Recueil de
travaux publies par la Faculte des
lettres 38)
V ANDEPUTTE (Denis) L'industrie siderurgique en France
pendant la revolution et l'Empire/preface d'Ernest Labrousse. Paris : Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ,
1984. - 592 p. : graf., tab. , Lit.
Opg., krt. (Civilisations et societes ;
71 )
ENGELAND
monografieen, bundels
AIOLFI (Sergio) Calicos und gedruchtes Zeug: die entwicklung der
englischen Textilveredelung und
der tuchhandel der East India
Company 1650-1750. - Stuttgart :
Steiner Verlag Wiesbaden , 1987. 441 p . : index, lit. opg. in de noten,
tab . (Beitriige zur Kolonial- und
Ueberseegeschichte; Bd. 40)
ALFORD (B.W.E.) British economic performance, 1945-1975/prep.
for the Economic History Society.
65

- Hampshire [etc.]: MacMillan
Education, 1988. - 129 p.: index,
lit. opg., tab. (Studies in economic
and social history)

ciety by Pat Thane and Anthony
Sutcliffe . - Oxford: Clarendon
Press, 1986 . - XXXIV, 315 p.: lit.
opg. in de noten

BONA VIA (Michael R.) The nationalisation of British transport: the
early history of the British Transport Commission, 1948-53. - New
York: St. Martin 's Press , 1987. XII, 192 p .: lit . opg. in de noten,
reg .

FALKUS (Malcolm) Always under pressure: a history of North
Thames Gas since 1949. - London:
MacMillan Press, 1988. - VII, 219
p.: ill., index, tab ., fig., krt.

BRITTON (Andrew) The trade
cycle in Britain 1958-1982. - Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1986. - IX, p.: tab ., lit.
opg., reg. (National Institute of
Economic and Social Research : occasional paper).
CAIRNCROSS (Alex) The pnce
of war: British policy on German
reparations 1941-1919. - Oxford:
Basil Blackwell, 1986. - X, 249 p.:
lit. opg.
DAVIDSON (Roger) Whitehall
and the labour problem in lateVictorian and Edwardian Britain:
a study in official statistics and social control. - London [etc.] :
Croom Helm , 1985, - IX, 293 p.
EMPLOYERS and labour in the
English textile industries, 18501939/ed. J .A. J owitt and A.J. MeIvor. - London [etc.] : Routledge,
1988 - XVIII , 239 p.: index , tab. ,
lit. opg.
ESSA YS III social history; vol.
2/ed . for the Economic History So66

KING (Frank H .H .) with Catherine E. King and David J .S . King,
The history of the Hongkong and
Shanghai Banking Corporation. Cambridge [etc .]: Cambridge University Press, 1987. - 2 dIn.
1. The Hongkong Bank in late Imperial China 1864-1902 : on an
even Keel. - XL, 701 p.: ill., tab.,
lit. opg. in de noten, index
LLOYD-JONES
(Roger) and
M.J. Lewis, Manchester and the
age of the factory: the business
structure of Cotton opolis in the Industrial Revolution. - London
[etc. ]: Croom Helm . 1988. - 250
p .: lit. opg., tab ., bijl., index
McDONALD Oohn) and G.D .
Snooks, Domesday economy: a
new approach to Anglo- Norman
history. - New York [etc .]: Clarendon Press, 1986. - XV, 240 p.:
fig., graf., index, lit. opg.
McGAW Oudith A.) Most wonderful machine: mechanization and
social change in Berkshire paper
making . 1801-1885 . - XVII, 439
p.: ill., lit.opg. in de noten, index ,
tab ., portr.
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MARKETS and bagmen: studies
in the history of marketing and British industrial performance 18301939/ed. by R.P.T. DavenportHines; [contribs. of Francis Goodall, Geoffrey Tweedale .. . et al.]. Aldershot : Gower, 1986. - XII,
204 p.: ill., lit. opg. in de noten,
reg. (Business history series)
MARKETS and merchants of the
late seventeenth century: the
Marescoe-David letters,
16681680/selected and ed . with an introduction by Henry Rosevaere. Oxford : Publ. for the British Academy by the Oxford University
Press , 1987. - XXI , 668 p.: tab.,
reg., graf. (Records of social and
economic history; new series 12)
ORBELL Oohn) A guide to tracing the history of a business/[publ.
for the Business Archives Councill.
- Aldershot [etc.]: Gower, 1987, X, 116 p.: index
PLATT (D.C.M.) Britain ' s investment overseas on the eve of the
First World War: the use and abuse
of numbers . - New York: St. Martin's Press, 1986. -XII, 179p.:lit.
opg. in de noten, tab ., index
PORTER (Andrew) Victorian
shipping, business and imperial
policy: Donald Currie, the Castle
Line and southern Africa . - Woodbridge [etc.]: Boydell Press/Royal
Historical society, 1986. - X, 332
p.: index , bijl., lit. opg. in de noten, portr., tab.

ROUTH (Guy) Occupations of the
people of Great Britain, 18011981: with a compendium of a paper 'Occupations of the people of
the United Kingdom, 1801-'81' by
Charles Booth.
Basingstoke:
MacMillan, 1987. - XIV, 93 p.:
tab., lit. opg.
TOLLIDA Y (Steven) Business,
banking, and politics: the case of
British Steel, 1918-1939. - Cambridge [etc.] : Harvard University
Press , 1987. - 433 p .: lit. opg., reg.
(Harvard Studies in business history; 39)
VILLE (Simon P.) English shipowning during the industrial revolution: Michael Henley and Son,
London shipowners, 1770-1830. Manchester: Manchester University Press, 1987. - X, 192 p.: tab.,
lit. opg. , reg.
WHATLEY (Christopher A .) The
Scottish salt industry 1570-1850:
an economic and social history. Aberdeen : Aberdeen University
Press, 1987. - IX, 169 p. : ill ., krt.,
fig., portr., tab ., lit. opg., index
WILKS (Stephen) Industrial policy and the motor industry. - Manchester University Press, 1984. XVIII, 338 p . : fig ., tab . , lit. opg.,
index
BREAKDOWN (The) of Austin
Rover: a case-study in the failure of
business strategy and industrial po!icy/Karel Williams, John Williams
[and] Colin Haslam . - Leaming67

ton Spa [etc.): Berg Publishers,
1987. - VII, 150 p.: fig., tab., index, lit. opg.

1988. - 395 p .: lit. opg. reg. (Deutsche Handelsakten des Mittelalter
und der Neuzeit; Band 17)

WILSON a.F.) Ferrranti and the
British electrical industry, 18641930. - Manchester [etc.): Mancester University Pres, 1988. - IX,
165 p.: tab., index, portr. (Business and Society)

bundels, monografieen
ABELSHAUSER (Werner) Der
Ruhrkohlenbergbau seit 1945 :
Wiederaufbau, Krise, Anpassung.
- Munchen: C .H. Beck, 1974. 217 p .: graf., tab . , krt., lit. opg.
(Bergbau und Bergarbeit)

DUITSLAND
bibliografieen, catalogi
DEUTSCHE Wirtschafts Archive.
Nachweis histotischer Quellen in
Unternehmen , Kammern und Verbanden
der
Bundesrepublik
Deutschland . Band 2. Kreditwirtschaft. - 2. Vollig neu bearb.
Aufl'!von Monika Pohle und Dagmar Colly-Junk; hrsg. im Auftrag
des Instituts fur bankhistorische
Forschung ... [etc.). - Stuttgart:
Franz Steiner Verlag, 1988. - IX,
557 p.: reg.

BERG HAHN (Volker R.) The
Americanisation of West German
Industry 1945-1973)/[ this ed. is an
extended and rev. English version
of Unternehmer und Politik in der
Bundesrepublik) . - Leamington
Spa [etc.): Berg, 1986. - VIII, 344
p.: graf., lit. opg. in de noten, tab.,
index
BERLIN und seine Wirtschaft: ein
Weg aus der Geschichte in der Zukunft - Lehren und Erkenntnisse /hrsgeg. von der Industrie- und
Handelskammer zu Berlin. - Berlin [etc.): Walter de Gruyter, 1987.
- VII, 253 p.: ill. , lit. Opg., reg.

bronnen
BASTL (Beatrix) Das Tagebuch
des Philipp Eduard Fugger (15601569) als Quelle zur Fuggergeschichte: Edition und Darstellung.
- Tubingen : Mohr, 1987. - XLIX,
468 p. : lit. opg. in de noten, portr.,
reg. (Schwabische Forschungsgemeinschaft bei der Kommission fur
Bayerische Landesgeschichte Reihe 4; Bd. 211Studien zur Fuggergeschichte; Bd . 30)

BOELCKE (Willi A.) Die Kosten
von Hitlers Krieg: Kriegsfinanzierung und finanzielles Kriegserbe in
Deutschland 1933-1948. - Paderborn: Ferdinand Schoningh, 1985.
- 220 p.: fig . , graf. , tab., reg., lit.
opg. (Sammlung Schoningh zur
Geschichte und Gegenwart)

DANIEL H[o)echstetter the younger: memorabilia and letters 16001639/ed. by George Hammersley.
- Stuttgart: Franz Steiner Verlag,

HAUSHALT und Verbrauch III
historischer
Perspektive:
zum
Wandel des privaten Verbrauchs in
Deutschland im 19 . und 20 .

68
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Jahrhundert/hrsg. von Toni Pierenkemper.
St. Katharinen:
Scripta Mercaturae Verlag, 1987. 315 p.: graf., tab., lit. opg. in de
noten
HAYES (Peter) Industry and ideology : IG Farben in the Nazi era. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1987. - XXVIII, 411
p.: ill., lit. opg. in de noten, Index,
krt., portr.
HISTORIA sociales et economica:
Festschrift fur Wolfgang Zorn zum
65. Geburtstag/hrsg. von Hermann Kellenbenz und Hans Pohl.
- Stuttgart : Franz Steiner Verlag,
1987. - 369 p .: lit. opg. in de noten, tab ., krt. (Vierteljahrschrift
fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beihef 84)
KARL Erich Born zur Vollendung
des 65 . Lebensjahres zugeeignet
von Kollegen, Freunden und Schulern/hrsgeg. von Hansjoachim
Henning, Dieter Lindenlaub und
Eckhard Wandel. - St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag,
1987. - 493 p.: ill., tab., lit. opg. in
de noten, portr. (Wirtschafts- und
sozialgeschichtliche Forschungen
und Probleme)
KOLLMER (Gert) Die Familie
Palm; soziale Mobilitiit im stiindischer Gesellschaft. - Ostfildern :
Scripta Mercaturae Verlag, 1988.
- 186 p.: lit. opg. in de noten,
portr., reg. (Beitriige zur sudwestdeutschen Wirtschafts- und SozialGeschichte/VerOffentlichungen des

Wirtschaftsarchives
temberg; Bd. 1)

Baden-Wurt-

KROBOTH (Rudolf) Die Finanzpolitik des Deutschen Reiches wiihrend der Reichskanzlerschaft Bethmann Hollwegs und die Geld- und
Kapitalmarktverhiiltnisse
(19091913/14). - Frankfurt am Main
[etc.]: Peter Lang, 1986. - 511 p.:
tab., fig., lit. opg. (Europiiische
Hochschulschriften; Reihe III, Bd.
305)
RICKELMANN (Hubert) [und]
Hans Rohr, Der Ibbenburener
Steinkohlenbergbau von den Anfangen bis zur Gegenwart. - 2.
uberarbeitete Auflage . - Paderborn [etc.]: Ferdinand Schoningh,
1987. - 350 p.: graf., tab., Ill.,
port. + krt.
SCHNEIDER (Konrad) 'Blanco,
species und courant': Untersuchungen zur hamburgischen Wiihrung im 17. und 18. Jahrhundert. Koblenz: Numismatischer Verlag/Gerd. Martin Forneck, 1986. 136 p.: ill., lit. opg. in de noten
SCHOETZ (Hans Otto) Der
Kampf urn die Mark 1923124: die
deutsche Wiihrungsstabilisierung
unter dem Einfluss der nationalen
Interessen Frankreichs, Grossbritanniens und der USA. - Berlin
[etc.]: Walter de Gruyter, 1987. IX, 205 p.: lit. opg., in de noten,
reg. (Veroffentlichungen der Historischen Kommission in Berlin ; Bd.
68)

69

THOMAS Jr. (Donald E.) Diesel
technology and Society in industrial Germany. - Tuscaloosa (Alabama): University of Alabama Press,
1987. - XII, 279 p.: ill., tel., graf.,
portr. , index
OOSTENRljK/ZWITSER LAND
monograjieen, bundels
BROUSK (Karl M.) Die Grossindu strie Bohmens 1848-1918.
Miinchen: Oldenbourg, 1987. 22 3 p.: ill . , graf., tab ., reg ., lit.
opg. in de noten (Veroffentlichungen des Collegium Carolinum; Bd .
50)
DUDZIK (Peter) Innovation und
Investition : technische Entwicklung und U nternehmerentscheide
III
der schweizerischen Baumwollspinnerei 1800 bis 1916. - Zurich: Chronos Verlag, 1987. - 634
p.: ill., graf., tek., tab . , lit. opg.
FILEK-WITTINGHAUSEN
(Werner) Aus der Schatzkammer
der
Wiener
Kaufmannschaft;
[Wiener Fachgeschafte die unter
der gleichen Firmenbezeichnung
mehr als 100 Jahre 'am Platz'
sind.]. - Wien: Schendl, 1987 . 114 p. : ill. , portr., reg.
JAUN (Rudolf) Management und
Arbeiterschaft; Verwissenschaftlichung, Amerikanisierung und Rationalisierung der ArbeitsverhaItnisse in der Schweiz 1873-1959. Zurich: Chronos Verlag, 1986. 505 p.: ill., lit. opg. + bijl.

70

Ook verschenen als proefschrift
U niversiteit Zurich .
KLUGE (Ulrich) Bauern, Agrarkrise und Volkserniihrung in der
Europiiischen Zwischenkriegszeit:
Studien zur Agrargesellschaft und Wirtschaft der Republik Oesterreich 1918 bis 1938.Stuttgart : Franz Steiner Verlag,
1988. - 515 p . : graf., tab., lit.
opg., reg. (Vierteljahrschrift fur
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte:
Beiheft 86)
KOERNER (Martin) Banken und
Versicherungen im Kanton Luzern
vom ausgehenden Ancien Regime
bis zum ersten Weltkrieg: Strukturen, Wachstum, Konjukturen. Luzern [Stuttgart]: Rex , 1987. 221 p. : graf., tab., lit.opg. in de
noten
MATHIS (Franz) Big business in
Oesterreich: oesterreichische Grossunternehmen in Kurzdarstellungen. - Wien : Verlag fUr Geschichte
und Politik. 1987. - 404 p.; reg.,
lit. opg., tab .
TEICHOVA (Alice) Kleinstaaten
im Spannungsfeld der Grossmachte : Wirtschaft und Politik in Mittelund Sudosteuropa in der Zwischenkriegszeit. - Wien : Verlag fur
Geschichte und Politik, 1988. - 216
p.: graf., tab., lit.opg., krt., reg.
(Sozial- und witschaftshistorische
Studien)
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OVERIG EUROPA
monografieen, bundels
ISACSON (Maths) and Lars Magnusson, Proto-industrialisation in
Scandinavia: craft skills in the industrial revolution. - Leamington
Spa [etc.] : Berg Publishers , 1987. X, 151 p.: ill. , index, lit.opg. in de
noten , tab ., portr.
LANDAU (Zbigniew) und Jerzy
Thomaszewski,
Wirtschaftsgeschichte Polens im 19. und 20.
Jahrhundert/ ins Deutsch ubertragen und hrsg. von Berthold Puchert. - Berlin: Akademie Verlag,
1986. - 300 p .: lit.opg. in de noten,
tab., reg. (Forschungen zur Wirtschaftsgeschichte; Band 19)
PIEPER (Renate) Die spanischen
Kronfinanzen in der zweiten Hiilfte des 18. J ahrhunderts (17531788): i:ikonomische und soziale
Auswirkungen . - Stuttgart: Franz
Steiner Verlag, 1988. - 333 p .:
graf., tab., lit. opg. in de noten,
bijI. (Viertaljahrschrift fur Sozialund Wirtschaftsgeschichte , Beiheft
85)
VERENIGDE STATEN
monografieen, bundels
AMERICAN (The) business cycle:
continuity and change/ ed . by Robert J. Gordon. - Chicago [etc.] :
University of Chicago Press , 1986.
- XIV, 868 p.: graf. , lit.opg., fig .,
reg. (Studies in business cycles; 25)
BERNSTEIN (Michael A.) The
great depression: delayed recovery
and economic change in America,

1929-1939. - Cambridge [etc.]:
Cambridge University Press, 1987.
- XVII, 269 p. : graf. , tab.,
lit.opg., reg. (Studies in economic
history and policy: the United States in the twentieth century).
CAR OS SO (Vincent P.) The Morgans: private international bankers
1854-1913/ with the assistence of
Rose C. Carosso. - Cambridge
[etc.]: Harvard University Press,
1987. - XVI, 888 p.: tab., lit opg.,
portr., index
HEFFER Oean) Le port de New
York et Ie commerce exterieur americain 1860-1900. - Paris, 1986. II,
568 p.: graf. , tab., lit.opg. (Serie
internationale; 25)
HOCHHEISER (Sheldon) Rohm
and Haas: history of a chemical
company. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1986. XII, 231 p.: ill., lit.opg., fig., index, tab ., portr.
HUNTER (Louis C) Steam power/ pubI. for the Hagley Museum
and library. - Charlottesville: University Press of Virginia, 1985. XXII, 732, p.: iiI., graf, tek ., tab .,
krt., index (A History of industrial
power in the United States 17801930; vol. 2)

-

KETTL (Donald F.) Leadership at
the FED. - New Haven [etc.]: Yale
University Press, 1986. - XIII, 218
p .: lit.opg. in de noten, index
LONG-term factors in American
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economic growth/ ed. by Stanley
L. Engerman and Robert E. Gallman for the National Bureau of
economic research.
Chicago
[etc.] : University of Chicago Press,
1986. - XI, 884 p.: fig., graf.,
tab., lit.opg. (Studies in income
and wealth; 51)
MICHAEL PRITCHET (B.) Financing growth: a financial history
of American life insurance through
1900. - Philadelphia: S.S. Huebner Foundation for insurance education, Wharton School, Univ . of
Pennsylvania, 1985. - XVI, 90 p.:
graf., lit.opg., tab., index (Huebner Foundation Monograph; 13)
GESCHIEDENIS VAN HET
ECONOMISCH DENKEN
monograjieen, bundels

MARRIS (Robert D.) Necker and
the revolution of 1789. - Linham
[etc.]: University Press of America,
1986. - IX, 805 p.: lit.opg., index
KOOT (Gerard M.) English historical economics 1870-1926: the rise
of economic history and neomercantilism. - Cambridge University Press, 1987. - VIII, 277 p.:
lit.opg., index (Historical Perspectives on Modern Economics)
KOPF (Peter) David Hume: Philosoph und Wirtschaftstheoretiker
(1711-1776). - Stuttgart: Franz
Steiner, 1987. - 334 p.: fig., graf.,
krt., lig.opg. in de noten (Beitriige
zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte; Bd. 25)
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NEW (The) Palgrave: a dictionary
of economics/ ed. by John Eatwell,
Murray Milgate, Peter Newman. repr. - London: MacMillan Press,
1987. - 4 delen
VAN liberalisten tot instrumentalisten: anderhalve eeuw economisch denken in N ederland/ onder
red. van A.J. Vermaat, J.J. Klant
... [et al.] - Leiden/ Antwerpen:
Stenfert Kroese, 1987 . - 272 p.:
lit.opg. in de noten, reg.
WREN (Daniel A.) The evolution
of management thought. - 3rd. ed.
- New York [etc.]: Johan Wiley &
Sons, 1987. - XII, 451 p.: lit.opg.
B. AANWINSTEN VAN GEDENKBOEKEN VAN ONDERNEMINGEN EN ECONOMISCHE ORGANISATIES
100. Energie en watervoorziening
Nederland: Nederlandse Aardolie
Mij. (1947-1987)
200. Metaalmijnbouw en basis metaalindustrie. Overige delfstoffenwinning en minerale produktenindustrie.
Chemische
industrie.
Kunstmatigeen
synthetische
garen- en vezelindustrie
Belgie: NV Bekaert (35 jaar Staalkoord)
Duitsland: Dortmund-Harder Hlittenverein AG (1837-1937); DEGUSSA AG (1837-1987); Henkel
(1876-1926)
Frankryk Saint Gobain (1806-1949)
Verenigd Koninkryk Thos. Firth &
Sons LTD (1842-1917)
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Oostenr&'kIZwitserland: HoffmannLa Roche & Co. AG (1896-1971);
Reul Granit AG (1890-1965)

600. Handel. Horeca
Nederland: Houthandel Key (18821982)

300.
Metaalproduktenindustrie.
Machine-industrie. Electrotechnische industrie. Transportmiddelenindustrie. Instrumenten en optische industrie
Duitsland: Bosch AG (1886-1986);
Daimler-Benz (1886-1986); Diisseldorfer Maschinenbau AG (Losenhausenwerk) (1880-1955); Henschel AG (1810-1985)
Noorwegen: IBM A/S (1935-1985)

700. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven
Nederland Aero Groundservices
(1933-1988); KLM (1918-1968)
Verenigd Koninkr&k Scruttons LTD
(1802-1967)

400. Overige industrie
Nederland:
Tandmiddelenfabriek
'Atol' (1894-1919); Haarlems Dagblad (1887-1987); ICOYA (19621987); Tufton BY (1812-1987);
Waanders
BY
Uitgeverij
(1837-1987)
Duitsland: ]. P. Bachem Buchdruckerei (1818-1918); ] .A . Barth
(1780-1980); C.H. Beck (17631963); F.A. Brockhaus (18051955); Haver und Boecker Drahtweberei (1887-1987); MiinchenDachauer-Papierfabriken
(18621962); R. Olden bourg (18581958); F. Weissheimer Malzfabrik
(1864-1964);
Wellpappenfabrik
Neukoln (1902-1952)
Verenigd Koninkrijk: Bodley Head
(1887-1987);
Financial
Times
( 1888-1988)
Oostenr&k Leykam Buchverlags
GmbH (1585-1985)
500. Bouwnijverheid
Nederland: Kon . Ned. Heidemij .
BY (1888-1988)

800. Bank en verzekeringswezen.
Zakelijke dienstverlening
Nederland: Centraal Beheer (19091984); F.O.V. (1940-1980); F. van
Lanschot Bankiers (1737-1987);
Nationale Nederlanden (19631988)
Duitsland: Bayerische Riickversicherung
AG;
Berlinische
Lebensversicherungs-Gesellschaft
AG (1836-1936); Frankfurter Hypothekenbank (1863-1963); Hinrich Gaede (1902-1952); Pf<ilzische
Hypothekenbank
(1887-1962);
Rheinische
H ypothekenbank
Bankhaus
Gebr.
(1871-1971);
Schickler (1712-1912); Wiirttembergische
Sparkassenverbund)
1916-1982);
Genossenschaftliche
Zentralbanken in Siidwestdeutschland (1885-1985)
Verenigd Koninkr&k National Provident Institution (1835-1985)
OostenrijklZwitserland: Basler Versicherungsgesellschaft (1863-1963);
Creditanstalt-Bankverein
(18571957); Ziircher Borse (1877-1977)
Verenigde StatenlCanada: Sun Life
Assurance Co. (1871-1971)
900. Overheidsdiensten. Organisatievormen en samenwerkingsverbanden
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Nederland: Bond van Cooperatieve
Zuivelfabrieken in Drenthe (18971947); Bond Vereniging Westland
(1889-1964);
EconomischTechnologisch Instituut Groningen
(1937 -1987); Hoofddiretie Rijkswaterstaat (1925-1985); Kamer
van Koophandel van Harderwijk
(1859-1984), idem Veendam en
Oostelijk Groningen (1852-1987),
idem Zuid-Holland Zuid (18121987); Veilingvereniging Westerlee
(1890-1965); Verbond van Nederlandse Ondernemingen (19681988); Verbond van Verzekeraars
in Nederland (1978-1988); Vereni'Centrale
Baggerbedrijf
ging
(1935-1985); Vereniging 'Het Instrument'; Vereniging voor Staathuishoudkunde (1862-1987)
Belgic/Luxemburg: Belgische Spaarbanken Vereniging (1937-1987)
Duitsland: Deutsche Industrie- und
Handelstag (1861-1961); Handelskammer Mannheim (1728-1928);
Verband der Deutschen Schiffbau
eV. (1884-1984); Verein Deutscher
Portland-Cemen t- Fabrikanten
(1852-1952); Verein zur Wahrung
der
Rheinschiffahrtinteressen
(1877-1952)
Verenigd KoninkriJk: Hull Chamber
of Commerce; Institution of Electrical Engineers (1871-1931); Liverpool Society of Chartered Accountants (1870-1970); Royal Institution of Chartered Surveyors
(1868-1968)
Oostenrij"k: Kammer der gewerblichen Wirtschaft Karnten (19511976), idem Ober Oesterreich
(1851-1976), idem Salzburg (18501975), idem Steiermark (1851-
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1976), idem Tirol (1851-1976),
idem Wien (1848-1973)
Verenigde Staten: Harvard University
Library (1636-1986)
000. Internationale organisaties
League of Nations (1919-1929)
C. AANWINSTEN VAN WERKEN VERSCHENEN VOOR
1850
SCHOTTISCHEN (Des) Ritters,
John Ker von Kersland . Besondere
Staats-Nachrichten von seine geheimen Verrichtungen in Schottland/England wie auch an den Hafen zu Wien und Hannover und in
den anderen auswartigen Landern.
Samt einen umstandlichen Bericht
vom Ursprung und Fortgang der
von Sr. Kayser!. Majest. in denen
oesterreichischen Niederlanden, zu
Ostend, angelegten Ost-Indische
Handels-Compagnie. Aus dem
Englischen iibersetzet. - Freystadt:
[s.n.], 1727.
[8], 112 p.
In een band met negen andere parrifletten,
aUe handelende over de Oost- Indische
Compagnie te Oostende. De convoluut
bevat een aantal kaarten.
[ABEILLE (Louis-Paul) et Jean
Gabriel
Montaudouin 1 Corps
d' observations de la Societe
d' Agriculture, de Commerce & des
Arts, etablie per les Etats de Bretagne. - Annees 1757-1760. - a
Rennes: chez Jacques Vatar, 17601762. - 2 delen; XXXVIII, 284
[8]; VIII, 392, [8] + 2
Eerste editie. De Societe d'Agriculture de
Bretagne was de eerste societeit van dit
NEHA-BULLETIN 3 (1989) NR. 1

type in Frankrijk en diende als model voor
de oprichting van gelijke instituten elders.

[10], 464; [4], 519, [1] p.
Eerste Franse editie van het belangryke

De leden rapporteerden over de staat van

werk van Arthur Young. De eerste Engel-

de landbouw, de ny'verheid en de handel.

se editie verscheen in 1774 en werd kort

Bovendien deden z&, voorstellen omtrent
verbeteringen en vernieuwingen die aangebracht zouden kunnen worden in genoemde sectoren. Abeille was inspecteur

daarop in meerdere talen vertaald. Het
tweede deel bevat een vertaling van Ar-

generaal van de manufacturen.

MARSHALL Ooseph) Travels
through Holland, Flanders, Germany [ ... ] in the years 1768,1769,
and 1770. In which is particularly
minuted, the present state of those
countries respecting their agriculuture, population, manufactures,
commerce, the arts, and useful undertakings. - 2nd ed. - London:
printed for J. Almon, 1773. - 3 delen
SCHLOZER (August Ludwig)
Briefwechsel meist statistischen Inhalts . Gesammelt und zum Versuch herausgegeben von Agust
Ludwig Schlozer. - Gottingen: by
Johann Christian Dieterich. 1775.
- [8], 224p.
Een verzameling van brieven van pamfletten, voornamelyk in het Duits, met
enkele in het Frans, Engels en Latijn,

buthnot, An inquiry into the connection between the present price
of provisions and the size of farms.
With remarks on population as affected thereby. Dit werk werd voor het
eerst in 1773 uitgegeven.
[CANZLER Oohann Georg)] Memoires pour servir a la fin de la
1775me annee. Tome premier [second]. Avec figures & XLIII Tables. - A Londres, 1776. - 2 delen
in 1 band [4], X, [2], 172; [2], 173431, [5] p. Met 43 tabellen Eerste
editie van een omvangryke statistische
studie over Zweden tot 1775. Na een
korte historische inleiding voigt een uitgebreid overzicht van de economische situatie met ruime statistische ondersteuning.

[DUMONT DE COURCET (Georges Louis Marie, baron)] Memoires sur I'agriculture du Boulonnois et les cantons martimes voisins. - a Boulogne: chez Francois
Dolet. 1784. - III, 262 p.

handelend over statistische aspecten van
bevolking, handel en aanverwante onderwerpen . Eerste editie.

YOUNG (Arthur) Arithmetique
politique, adressee aux Societes
Oeconomiques etablies en Europe
[ ... ] / ouvrage traduit de l'Anglais
par M . Freville. Tome premier [second]. - ala Haye: chez PierreFrederic Gosse, 1775. - 2 delen:

BEAUFORT, Le grand portefeuille politique, a I'usage des princes et des ministres [ ... ] on dix-neuf
tableuax, contenant la constitution
actuelle des empires, royaumes
[ .. . ]. - a Paris : chez I'auteur let]
Maradan, 1789. - [XVI] p. + 19
tableaux
The export and import CERTIFI75

CATES of the average prices of
corn. 1792-1824 [receivers: John
James Catherwood, W. Dowding
and William Jacob)
5 delen : niet gep. [840], [862],
[620], [624], [522] p. Complete reeks
van wekelij1se opgaven van graanprijzen
afkomstig uit de Board of Customs Library. De reeks omvat 1734 priJslijsten
lopend van Januari 1792 tot Januari
1824. De lij·sten zij·ngedrukt, de prij·zen
met de hand ingevuld. De coUectie is
waarschij·nlij1 gevormd bij· de London
Port. Deze opmerkelij1e verzameling
vormt een buitengewone aanvulling van
de collectie bronnen en bronnenuitgaven

partements', waarvan de eerste editie in

1791 verscheen. Bet werk bevat een groot
aantal gegevens van economische aard
over Frankrijk

SMITHERS (Henry) Observations made during a residence in
Brussels, and several tours through
the
Netherlands,
Comprising
Ostend, Bruges, Ghent, Malines,
Antwerp and Brussels . With remarks on the nature and art; and
enquiries into the present state of
agriculture, political economy [ .. . ].
(S.].]: printed for the author at the
British Press. [s.a.]. - [XV], 243 p.

betre.ffende de priJsgeschiedenis in de
EBB .

YOUNG (Arthur) Travels during
the years 1787, 1788, & 1789. Undertaken more particularly with a
view of ascertaining the cultivation, wealth, resources, and national
prosperity of the Kingdom of France . - 2nd ed. - Londen: printed for
W. Richardson, 1794. - 2 delen;
VIII, 629, [3]; [4], 336, [4] p.
Tweede en meest complete editie. Bet

(Alexandre[HAUTERIVE
Maurice Blanc de la Nautte, compte d')] De l'etat de la France, a la
fin de l'an VIII [1800] . - Paris:
chez Henries, [1800]. - [4], 302 p.
Belangwekkend overzicht van Frankrij1
in 1800 met details over politiek, bevolking en niJverheid. Deze uitgave is een
van de twee edities verschenen in 1800.
Bauterive publiceerde verder over de politieke en economische situatie van Frankrijk

exemplaar behoorde toe aan de collectionneur

Frances

M. R .

Currer

(1785-1861).
[MESANGERE (Pierre de la)]
BeHistorisch -Geographische
schreibung von ganz Frankreich
nach seiner jetzigen Eintheilung in
drei und achtzig Departements . Dresden und Leipzig: in der Richterischen Buchhandlung, 1795. XXIV, 390 p . Zeldzame vertaling van
La Mesangere 's 'Geographie de la France d'apres la nouvelle division en 83 de-
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DESGOUTTES
[(ZacharieHenri)] Tableau statistique departement des Vosges . Par Ie citoyen
Desgouttes, publie par ordre du
Ministre de l'Interieur. - Paris: les
sourds-muets, an X [1802]. - [2],
111, [1] p . Met tabellen.
Eerste editie. Bet werk vormt een onderdee! van de statistische inventarisatie van
Frankrij1 in 1801-1803 (zie: Perrot,
L 'age d'or de la statistique regionale
franfaise, 723). Van de delen die werden
uitgegeven na de inventarisatie bezit de
NEHA-BULLETIN 3 (1989) NR. 1

EHB een groot aantal.

Zeldzame eerste editie van Hassel's statistisch overzicht van Oostenrijk.

HASSEL (Georg) Statistischer
Umriszs der samtlichen Europaische Staaten in Hinsicht ihrer
Gr6szse, Bev6lkerung, Kulturverhaltnisse, Handlung, Finanz- und
Militarverfassung und ihrer aussereuropaischen Besitzungen [ ... ] Erstes [-zweites] band; VI, 26, [2],
52, 52; 169, [1]

Zeldzame eerste editie van een anonieme

Eerste editie.

studie over ituissen, mogel&k van de

PEUCHET Qacques) Statistique
elementaire de la France, contenant les principes de cette science
et leur application a l' analyse de la
richesse, des forces et de la puissance de l'empire francais [ . . ]. - Paris:
chez Gilbert et Cie. , 1805. - [4], 1630 p. Belangrijke uitgave in de geschiedenis van de economische statistiek met
veel gegevens over nijverheid en handel.

HISTORISCH-Statistische
Darstellung der Preussischen Monarchie vor und nach dem am
9sten Julis 1807 zu Tilsit abgeschlossenen Frieden. Mit einer
Karte. - Berlin: [s.n.]' 1807 . - IV,
41, [1] p.: krt. Met tabellen

hand van Johann Andreas Demian. Demian publiceerde in 1817 'Statistische
Darstellung der preussische Monarchie '.
De opgenomen tabellen bevatten onder
meer gegevens over bevolking en productie.

QUADRO Statistico dell' Europa.
- Napoli: nella stamperia Francese,
1809, - niet gep. Met tabellen

[PLESSEN (Leopold Hartwig,
Freiherr von)] Versuch zu emer
verbesserten Circulation des Papiergeldes und Berichtigung der 6ffentlichen Schuld in dem Kaiserlichen Oesterreichischen Staat [ . .. J.
- Regensburg: in Kommissioni der
Montag und Weissischen Buchhandlung, 1806. - VIII, 215, [1] p.

BAILY (Francis) The doctrine of
life-annuities and assurances, analytically investigated and explained. Together with several useful
tables connected with the subject:
and a variety of practical rules for
the illustration of the same/ by
Francis Baily. - London: sold by
John Richardson, 1810. - XLI,
621 p. De omslag in kalfsleer bevat een

Eerste editie. De uitgave wordt niet ge-

reliifstempel van the Standard Life Assu-

noemd in de Goldsmiths catalogus, noch

rance Company.

in de bibliografie van Humpert.

HASSEL (Georg) Statistischer
Abrisz des Oesterreichschen Kaisertums nach seinen neuesten politischen Beziehungen. - Niirnberg
und Leipzig: bei Friedrich Campe,
1807. - VIII, 296 p. Met tabellen

HOECK Qohann Daniel Albrecht)
ueber den gegenwartigen Zustand
der Landwirthschaft in der Rheinischen Bundesstaaten [ ... J. - Niirnberg: in der Steinischen Buchhandlung, 1813. - VI, [2], 149, [3] p .
Zeldzame eerste editie.
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COBBETT (William) Cobbett's
Paper against gold: containing the
history and mystery of the Bank of
England, the funds, the debt, the
raising fund, the Bank stoppage,
the lowering and raising of the value of paper money ... [etc.]. [London: Wm. Cobbett, 1815]. 470 p.

Cobbett. - London: printed and
publ. by Wm. Gobbett, 1828. XVIII, 332 p.
LASSU (Istvan) A' Prusszia Kiralysag statistikai, geographiai es
historiai Leirassa. - Pesten: Petrozai Trattner, 1828. - [6]. 161 p.:
tab., lit.opg. in de noten
Eerste editie van een zeldzaam Hongaars

SKETCH of the geography, political economy, and statistics of France, from the orginal work, in seven
volumes octavo [ ... ] / digested,
abridged, and translated by James
N. Taylor. - Washington City:
printed by Rapine and Elliot ... Published by Joseph Milligan, 1815.
- XVI, 406 p. Met tabellen
Samenvatting in het Engels van 'Statistique generale et particuliere de la France',
door Jacques Peuchet, P Etienne Herbin
de Halle . .. et at.,; verschenen in 1803.

HERMSTADT (Sigismund Friedrich) Grundsiitze der experimentellen kameral- und agronomischen
Chemie; so wie der forst- und landwirtschaftlichen Gewerbe fUr Kammeralisten, Agronomen, Forstbediente und Technologen/ von Sigismund Friedrich Hermstiidt .. . 2. durchaus verb. Auf}. - Berlin: in
der Realschulbuchhandlung, 1817 .
- XXVII, 593 p.: reg.
Paper
COBBETT
(William)
against gold: or, the history and
mystery of the Bank of England, of
the debt, of the stocks, of the sinking fund, and of all the other tricks
and contrivances, carried on by the
means of paper money/ by William
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statistisch overzicht van Pruissen. Lassu
schreef eveneens overzichten van Oostenrijk, Frankrijk en Engeland.

URE (Andrew) The philosophy of
manufactures: or, an exposition of
the scientific, moral, and commercial economy of the factory systeem
of Great Britain/ by Andrew Ure. London: Charles Knight, 1835. XII, 480 p.: ill., tab.
ALMANACH royal et du commerce de Belgique comprenant en
outre Ie commerce des principales
villes des pays-etrangers, pour l'an
[1838] ... - Bruxelles: Imprimerie
Balleroy, 1838. - XXXVIII, 568
p.
DIETERICI (C.F.W.) Statist isches Uebersicht der wichtigsten
Gegenstiinde des Verkehrs und
Verbrauchs im Preussischen Staate
und im deutschen Zollverbande, in
dem Zeitraume van 1831 bis 1836:
aus amtlichen Quellen dargestellt
von C.F.W. Dieterici. - Berlin
[etc.] Ernst Siegfried Mittler, 1838.
- XV, 476 p.: tab.
NOUVEAU dictionnaire des arts
et metiers, de l'economie IllNEHA -BULLETIN 3 (1989) NR. 1

dustrielle et commerciale: ou dictionnaire technologique con tenant
l'exposition des procedes usites
dans les manufactures, les ateliers
d'industrie, et les arts et metiers/
par Francoeur, Robiquet, Payen et
Pelouze. - ed. augm. de la definition des termes particuliers employes
dans les sciences .. . etc .; etc'! par
Drapiez. - Bruxelles: J. Jamar,
1839. - 2 delen: tab.
DUFAU (P.A.) Traite de statistique, ou theorie de l'etude des lois
d'apes lesquelles se developpent les
faits sociaux: suivi d'un essai de
statistique physique et morale de la
population fran<;:aise . - Paris: Delloye, 1840. - XII, 378 p. : tab . lit.
opg. in de noten
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