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Ret raadsel van de gouden standaard

In de afgelopen jaren heeft herhaaldelijk de roep geklonken om het goud
opnieuw een belangrijke monetaire rol te laten spelen. Ret falende stelsel
van Bretton Woods, het snelle inflatietempo van de jaren zeventig, de toegenomen economische onzekerheid en de internationale financiele instabilite it waren de oorzaak van het nieuwe pleidooi voor het goud .' Daarbij
werd regelmatig gewezen op de veertig jaren, voorafgaand aan de Eerste
Wereldoorlog, die zich kenmerkten door een uitzonderlijk goed functioneren van een internationaal monetair systeem: de gouden standaard . Allerlei gelukzalige economische prestaties als prijs- en inkomensstabiliteit, stabiele wisselkoersen, evenwichtige betalingsbalansen en een automatisch
gereguleerde geldhoeveelheid werden, terecht of onterecht, met de gouden standaard geassocieerd of er direct aan toegeschreven .
Deze politieke discussie werd met enige vertraging gevolgd door een discussie in wetenschappelijke kringen, en het zichtbare resultaat daarvan
bestaat uit een indrukwekkende hoeveelheid (deel)studies over het functioneren van de gouden standaard. De benadering in deze werken is overwegend economisch-theoretisch van aard en laat zien dat deze periode
niet aIleen wordt bestudeerd om er politieke lessen uit te leren, maar ook
wordt gebruikt als test-case voor nieuwe theorieen . Maar er zijn ook publikaties van meer economisch-historische aard verschenen . Deze bevatten niet alleen nieuw kwantitatief materiaal maar ook nieuwe inzichten
omtrent de houding van de verantwoordelijke insteIlingen (met name de
centrale banken) in relatie tot het monetaire aanpassingsmechanisme van
die tijd .
In deze bijdrage presenteren we een overzicht van de naar onze mening
belangrijkste discussiepunten van dit moment . De volgende onderwerpen
komen aan bod. Eerst geven we een overzicht van de werking van de gouden standaard, vervolgens bespreken we de belangrijkste theoretische inzichten en daarna zuIlen we ingaan op de feitelijke prestaties van de gouden standaard.

Het ontstaan van de gouden standaard

In feite is het monetaire stelsel van de gouden standaard van een verbluffende eenvoud en de essentie ervan in twee zinnen uit te leggen. Ret eerste en belangrijkste kenmerk van het systeem was dat alle belangrijke economieen hun valuta wettelijk definieerden in een bepaalde hoeveelheid
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goud (de goudpariteit), waarbij men garant stond voor de inwisselbaarheid of convertibiliteit van de in omloop zijnde standaardmunten en bankbiljetten in goud tegen de wettelijk vastgestelde pariteit. En ten tweede
kon goud (gemunt of ongemunt) vrij geimporteerd of geexporteerd worden en bovendien vrij aangemunt. Goud diende namelijk niet slechts voor
binnenlandse monetaire doeleinden, maar tevens om betalingsbalansoverschotten of -tekorten met het buitenland te vereffenen.
Groot-Brittannie bezat al sinds 1816 wettelijk een gouden standaard,
maar het systeem kreeg pas een internationaal karakter toen vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw achtereenvolgens Duitsland, Nederland,
Belgie, Zwitserland, Frankrijk, de Scandinavische landen en in 1879 de
Verenigde Staten het goud accepteerden. Landen als OostenrijkHongarije, Rusland, Japan en India stapten pas in de jaren negentig over
op goud, de meeste Aziatische landen en Zuid-Amerika pas aan het begin
van deze eeuw. De motieven om op het goud over te gaan verschilden
sterk van land tot land; de gouden standaard is dan ook geen bewust gepland internationaal systeem, waarbij onderling wettelijke afspraken werden gemaakt, maar eerder de som van een aantal beslissingen van individuele landen, op grond van nationale overwegingen. 2
V 66r die tijd hanteerden de meeste landen een zilveren of een bimetallieke
standaard; in het laatste geval circuleerden er zowel gouden als zilveren
munten van een specifiek gewicht en gehalte. Het zwakke punt van dit
stelsel was echter dat de onderlinge marktwaarde van de be ide metalen regelmatig afweek van de vastgelegde goud-zilver ratio van 1 op 15,5 a 16
door nieuwe goud- of zilvervondsten, zodat beurtelings de ene of de andere ondergewaardeerde muntsoort de neiging had uit de omloop te verdwijnen. 3 De overstap van Duitsland op het goud in 1871-1872, alsmede aanzienlijke zilvervondsten, met als gevolg een daling van de feitelijke zilverprijs, luidde het (geleidelijke) einde in van de zilveren en bimetallieke
standaarden.
Maar ook de internationale gouden standaard had niet het eeuwige leven.
Het stelsel verdween met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, toen
de convertibiliteit in de meeste landen werd opgeschort en bovendien veel
goudverzendingen werden geblokkeeni. Hoewel na de oorlog gepoogd
werd het stelsel nieuw leven in te blazen, slaagde men er niet meer in een
even soepel lopend mechanisme te creeren als daarvoor. De periode van
de 'klassieke' gouden standaard heeft, gerekend vanaf 1879, zo'n 35 jaar
geduurd en volgens de Amerikaanse econoom Kenneth W. Dam was dat
geen bijzondere prestatie: 'In short , the gold standard was an incident in
the history of international monetary organization, not all that much
longer-lived than the Bretton Woods system, which lasted (at least nominally) from 1946 to 1971. This fact alone suggests that the gold standard
was not self-adjusting. '4 Deze laatste opmerking brengt ons bij de theorie
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omtrent het functioneren van de gouden standaard.

De gouden standaard en de betalingsbalans

De voorwaarden en eigenschappen van de gouden standaard hielden
automatisch in dat de diverse valuta via hun vaste goudgewicht onderling
een vaste wisselkoers kenden, ondersteund door de garantie van inwisselbaarheid en de mogelijkheid van internationaal goudtransport. Immers,
zou er tussen twee landen een verschuiving in het handelspatroon ontstaan (met als gevolg onevenwichtigheden op de betalingsbalansen), dan
moest tevens de marktwaarde van beide valuta gaan afwijken van de vaste
muntpariteiten. Om het voorbeeld uit een recent overzichtsartikel van
Ford te gebruiken : als de Verenigde Staten ten opzichte van GrootBrittannie op een gegeven moment minder importeerden dan exporteerden (uitgedrukt in totale geldwaarde), dan moest er een vraagoverschot
aan dollars of een aanbodoverschot aan Britse ponden ontstaan en zou de
feitelijke koers van het pond dalen ten opzichte van de dollar. 5 Ret werd
dan voor een Amerikaanse handelaar of bankier die ponden voor dollars
wilde wisselen voordeliger om met Britse pond en goud te kopen in Londen, dit goud vervolgens te verschepen naar Amerika, om het dan weer
om te laten smelten in dollars . Natuurlijk was deze vorm van arbitrage
niet zonder kosten . Transactiekosten als verzekering, vervoer en omsmelting van goud maakten dat de feitelijke marktwaarde van een val uta iets
hoger kon staan dan de formele goudpariteit. Deze variatiebreedte werd
bepaald door de zogenaamde 'goudpunten'. Ret goudimport- en goudexport punt van een valuta gaven de feitelijke koers aan waarbij het winstgevend werd om goud te verschepen in plaats van rechtstreeks een andere
valuta te kopen .6
Internationale betalingen werden dus geregeld door claims in de vorm van
wissels (voor de Eerste Wereldoorlog nog het meest gebruikte internationale betaalmiddel), uitgedrukt in de nationale valuta van andere landen
die een vaste muntpariteit hadden. Als er geen evenwicht was tussen
vraag en aanbod zouden er goudstromen op gang komen . Deze waarborgden de vaste wisselkoers. Maar hiermee werd natuurlijk niet direkt en
automatisch een evenwichtige betalingsbalans gecreeerd. Landen met
langdurige importoverschotten zouden door voortdurende goudexporten
hun goudvoorraad gaan verliezen. Dit kon dan leiden tot opschorting van
de convertibiliteit en eventueel tot handelsbeperkende maatregelen. Anderzijds zouden landen met exportoverschotten op deze wijze grote hoeveelheden goud aantrekken . Toch kan men in de periode 1870-1914 nauwelijks dergelijke ontwikkelingen waarnemen ; ondanks de grote financieIe
instabiliteit - er waren grate en minder grote financieIe crises in 1878,
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1882, 1884, 1890, 1893 en 1907 7 werd de periode gekenmerkt door spaarzame betalingsbalanscrises en door zeer stabiele wisselkoersen . De vraag
is nu hoe het systeem van de gouden standaard onevenwichtigheden in het
internationale betalingsverkeer wist tegen te gaan zonder dat er wisselkoersaanpassingen plaatsvonden; was er sprake van een inherent aanpassingsmechanisme in het systeem van de gouden standaard?

De klassieke en de keynesiaanse evenwichtsmechanismen

Een aantal theorieen met elk weer diverse varianten bestaan er inmiddels
om het stabiele evenwicht en het aanpassingsmechanisme van de gouden
standaard te verklaren. We zuBen hier enkele belangrijke theorieen onder
de loep nemen .8 Het oudste model en tegelijk een van de grondslagen van
de klassieke economische theorie stamt al uit de achttiende eeuw en is van
David Hume . Volgens zijn theorie wordt het betalingsbalansevenwicht
bereikt via het zogenaamde 'price-specie-flow-mechanism'. Hume stelde
zichzelf de vraag wat er zou gebeuren wanneer in Groot-Brittannie plotseling van de ene op de andere dag vier-vijfde deel van de geldhoeveelheid
vernietigd zou worden . In dat geval zouden volgens hem de lonen en goederenprijzen overeenkomstig dalen, waardoor het land aanvankelijk een
onaantastbare exportpositie zou verwerven op de wereldmarkt. Echter ,
als gevolg van de resulterende exportoverschotten zou er weer geld naar
het land toestromen en het prijsniveau stijgen totdat het evenwicht met
de buurlanden zou zijn hersteld . Het lag echter in de 'common course of
nature' dat het mechanisme dat dergelijke grote onevenwichtigheden corrigeerde er op voorhand voor zou zorgen dat het geld niet disproportioneel
verdeeld zou raken .9
Op dit klassieke mechanisme valt veel af te dingen , omdat er in de historische realiteit nauwelijks overtuigende voorbeelden te vinden zijn van relatieve verschuivingen van handelsprijzen gedurende zo'n aanpassingsproces . tO Whale heeft laten zien dat aanpassingsprocessen vaak gepaard gingen met internationale interestverschillen en kapitaalbewegingen . 11 Behalve een internationale goud- en goederenmarkt moest er volgens hem
nog een derde markt, namelijk die voor vastrentende waardepapieren
worden onderscheiden. Vermindering van de goudhoeveelheid in een bepaald land leidt dan niet alleen tot een lagere prijs van goederen, maar
ook tot lagere prijzen van waardepapieren. Dat betekent dat de effectieve
rente op deze papieren stijgt, waardoor het voor buitenlanders aantrekkelijk wordt in dat land hun vermogen te beleggen. Het aanpassingsmechanisme werkt dus niet alleen via de handelsbalans, zoals bij Hume, maar
ook via de kapitaalopbrengstenbalans, net zolang totdat de interestvoeten
internationaal weer gelijk zijn.
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Kritiek op het klassieke mechanisme is ook voortgekomen vanuit de
constatering dat export- en importbewegingen tussen landen eerder parallel dan tegengesteld verliepen. 12 Deze waarneming komt meer overeen
met keynesiaanse opvattingen over het aanpassingsmechanisme. Deze benadering is vooral door Ford verder uitgewerkt. 13 In de eenvoudigste versie verloopt de aanpassing als voIgt: stel een land wordt geconfronteerd
met dalende exporten met als gevolg een betalingsbalanstekort en goudvermindering. De daling van exportinkomsten leidt dan via de multiplier
tot een nog grotere daling van het inkomen en de produktie en daarmee
uiteindelijk ook van de importuitgaven, waardoor het betalingsbalanstekort weer wordt teniet gedaan. Andere oorzaken van goudexport zijn
denkbaar, maar ze worden door tegengestelde inkomensveranderingen in
het ideale geval altijd opgeheven . Dit aanpassingsmechanisme wordt door
monetaire effecten nog eens versterkt: de vermindering van de geldhoeveelheid als gevolg van de goudvermindering zal tot stijgende rente leiden
en daarmee eveneens tot krimpende uitgaven. Deze monetaire effecten
zijn in de ogen van Ford slechts van secundaire betekenis omdat ze met
grote vertraging werken . 14

Monetaristische verklaringen
In de modellen van Hume, Whale en Ford wordt de aanpassing gezien
als een reactie op goudbewegingen . Maar Whale heeft er al op gewezen
dat het omgekeerde ook weI eens het geval kan zijn: goudbewegingen kunnen ook opgevat worden als zijnde een reactie op de monetaire behoeften
van een land. IS Deze totaal andere benadering is recentelijk een eigen leyen gaan lei den als de monetaristische theorie van de betalingsbalans en
is door McCloskey en Zecher toegepast bij de verklaring van de werking
van de gouden standaard. 16 Uitgangspunt van dit model is dat rente en
prijzen op de wereldmarkten bepaald worden door middel van perfect verlopende arbitrage . De diverse centrale banken hebben in dat geval geen
enkele invloed op de hoogte van de intereststanden, hooguit een dominerende bank. Maar de auteurs ontkennen zelfs voor de Bank of England
een dergelijke ro1. Zo zou bijvoorbeeld een deflatoire politiek om goudverlies tegen te gaan vanwege arbitrage geen enkel effect sorteren en ook onnodig zijn. Afgezien van heffingen en transportkosten zouden de goederenprijzen wereldwijd nauwelijks verschil tonen, terwijl de koopkrachtpariteiten precies de vaste wisselkoersen zouden weerspiegelen. Internationale goudbewegingen treden vol gens deze theorie op, als binnenlandse
verschuivingen tussen de vraag naar en het aanbod van geld niet meer intern opgelost kunnen worden. Indien bijvoorbeeld de economische eenheden in een land hun uitgaven verminderen om meer geld in portefeuille
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te kunnen houden, dan zal een deel van de produktie worden vrijgemaakt
voor extra exporten. Dit proces gaat net zolang door totdat er genoeg geld
het land is binnengestroomd om een nieuw even wicht tussen geldvraag en
-aanbod te bewerkstelligen. De reeJe produktie wordt in dit model bepaald
door het aanbod bij volledige werkgelegenheid, dus onafhankelijk van de
geldmarkt. Goudimport wordt voorts gestimuleerd doordat het vraagoverschot naar geld het interne interestniveau doet stijgen, waardoor arbitrage ontstaat. Vanwege de volmaakte kapitaalmarkt kunnen renteverschillen echter maar van zeer korte duur zijn.
Eichengreen vindt dat dit monetaristische model nodeloos met een reeks
restrictieve voorwaarden is opgezadeld, die in tegenspraak zijn met de traditionele aanpassingsmechanismen. 17 Het theorema van de koopkrachtpariteit laat geen aanpassing via relatieve prijsveranderingen toe, zoals bij
Hume. Volmaakte kapitaalmarkten laten geen relatieve interestveranderingen toe, zoals bij Whale. Volledige werkgelegenheid laat geen inkomensveranderingen toe, zoals bij Ford .
Deze kritiek kan naar onze mening maar gedeeltelijk tegen McCloskey en
Zecher worden ingebracht. Weliswaar proberen ze in hun empirische
analyse juist het koopkrachtpariteitsbeginsel te onderbouwen, toch vinden
ze dat het model niet van dit beginsel afhangt. Voorts leggen ze er de nadruk op dat hun model een evenwichtstheorie is, terwijl aIle andere 'orthodoxe' theorieen min of meer dynamische onevenwichtigheidsmodellen
zijn . 18 Naar hun mening verklaart het monetaristische model het feitelijke
functioneren van de gouden standaard beter dan de andere modellen. 19
Hoe het ook zij, het aanlokkelijke van dit laatste model blijft in elk geval,
dat hiermee goudbewegingen verklaard kunnen worden, ook als de andere markten met elkaar in evenwicht zijn. Niettemin kan men moeilijk volhouden dat goudbewegingen alleen op grond van vraag- en aanbodverschuivingen op de geldmarkten plaatsvinden terwijl er tegelijk voortdurend evenwicht is op de andere markten. Er was in de periode 1880-1914
weI degelijk sprake van conjunctuurfluctuaties.
Welke van de vier benaderingen nu de grootste verklaringskracht heeft is
niet een theoretisch maar een empirisch probleem. Theoretisch gezien
zijn de vier modellen min of meer met elkaar verenigbaar; ze vormen
ieder voor zich bijzondere gevallen of varianten van een algemeen model
dat het automatische aanpassingsmechanisme van de gouden standaard
probeert te verklaren . 20 Het wordt nu tijd om naar de praktijk van de gouden standaard te kijken; in hoeverre zorgde dit systeem daadwerkelijk
voor internationale stabiliteit en in hoeverre verliepen de aanpassingsprocessen automatisch?
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De regels en het spel

Essentieel voor het goed functioneren van het aanpassingsmechanisme
was - althans volgens de klassieke opvatting - dat de binnenlandse geldhoeveelheid werd afgestemd op de goudvoorraad. AIleen dan kon bijvoorbeeld goudverlies leiden tot binnenlandse prijsverlaging en dus tot een betere concurrentiepositie. Evenwichtsherstel door middel van devaluaties
of revaluaties was immers niet mogelijk. Het correctiemechanisme werkte
dus zonder economisch-politieke ingrepen, maar dat betekende wel dat
het interne evenwicht in een land (prijs- en produktiestabiliteit) ondergeschikt was aan het externe (betalingsbalans)evenwicht.
De opvatting dat de gouden standaard een zelfsturend monetair systeem
zou zijn geweest wordt dikwijls aangevochten. Men wijst dan op de speelruimte waar de monetaire autoriteiten over beschikten en die ook regelmatig benut werd. De banken dienden zich echter weI te houden aan de
spelregels van de gouden standaard, de 'rules of the game', dat wi! zeggen
dat de centrale banken door middel van hun monetaire politiek de automatische krachten dienden te versterken; zo moest in het geval van een
overschot op de betalingsbalans de geldhoeveelheid worden verruimd. 21
Eigenlijk gaat het hier dan aileen om de bankbiljettenuitgifte, omdat volgens de dekkingsvoorschriften, hetzij vol gens het strikte 'currency principle' (toegevoegde bankbiljetten volledig door goud gedekt), hetzij volgens
het meer flexibele 'banking principle' (grofweg 30% van de bankbiljetten
gedekt door goud) giraal geld niet tot de geldhoeveelheid werd gerekend. 22
Seeger heeft echter aangetoond, dat de Duitse Reichsbank vooral na 1895
meer papiergeld in omloop bracht dan volgens de regels van het spel geoorloofd was. 23 Hoewel De Jong deze vraag niet expliciet stelde, schijnt
een dergelijke ontwikkeling ook bij de N ederlandsche Bank te hebben
plaatsgevonden . 24 Nu is het niet zo dat een actieve disconto - of kredietpolitiek van de centrale bank een inbreuk betekent op de regels, als die politiek maar leidt tot overeenkomstige veranderingen in de reserves en de
voorraad binnenlandse rentedragende waardepapieren bij de centrale
banken. 25 Met deze indirekte maatstaf voor veranderingen in de geldhoeveelheid, laat Bloomfield in een klassieke studie zien dat een hele reeks
land en in de periode voor 1914 voortdurend zondigde tegen de regels . Dit
wordt nog eens bevestigd in talrijke case-studies van landen afzonderlijk.(26) Over de rol van de Bank of England in deze bestaat nog geen eenduidige mening; terwijl de econometrische testen van Dutton wijzen op
overtreding van de regels (' a soft spoken "no" '), concludeert Pippenger
uit zijn onderzoek dat dit misschien op korte termijn wel, maar op lange
termijn zeker niet het geval was. 27
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Bankpolitiek
Ondanks de nadruk in de literatuur op deze paradoxale situatie bleken de
kernlanden succesvol in het handhaven van de convertibiliteit van hun
munt. 28 Een reden hiervoor kan zijn dat de discontopolitiek, die in vele
analyses een centrale plaats inneemt, wordt overgewaardeerd ten opzichte
van andere instrumenten. Reeds Scammel wees erop dat zelfs de Bank of
England pas in de jaren negentig de discontopolitiek tot haar voornaamste
instrument ontwikkelde. 29 Regelmatig moest de Bank haar toevlucht nemen tot zogenaamde 'gold devices', zeg maar directe ingrepen in het
goudverkeer om goudexport te voorkomen. Dat was nodig omdat andere
centrale banken , bijvoorbeeld in Nederland, Duitsland en Frankrijk lang
niet altijd de Britse monetaire politiek volgden, waardoor de speelruimte
van de discontopolitiek gering was. 30 Om goudexporten tegen te gaan
werden bijvoorbeeld versleten sovereigns aangeboden, de aankoopprijs
voor ongemunt goud boven de pariteit gesteld of werden renteloze voorschotten aan goudimporteurs gegeven. In het uiterste geval weigerde men
zelfs om ongemunt goud voor export vrij te geven. Andere land en hanteerden ook dit soort 'gold devices'. 31 Daarnaast brachten de landen ook
weI een aanvullende openmarktpolitiek in stelling; vooral GrootBrittannie bleek hiermee in staat om kortlopende kapitaalbewegingen te
belnvloeden.32
Het is moeilijk om de balans op te maken tussen enerzijds automatische
regulering en anderzijds doelbewuste beheersing van het systeem. De
Cecco maakt impliciet duidelijk dat er sprake is geweest van een 'managed system', waarbij er wel onderscheid gemaakt moet worden tussen de
diverse landen en hun economische en monetaire politiek. 33 Eichengreen
en Giovannini hebben gewezen op een hierarchie in de internationale
bankwereld, waarbij er asymmetrisch gedrag werd vertoond: de grotere
centrale banken buiten Engeland volgden eerder een Britse discontoverandering dan andersom . 34 Dit kan toegeschreven worden aan de sterk
ontwikkelde binnenlandse financiele markt in Groot-Brittannie en aan de
grote omvang van de buitenlandse investeringen. Hierdoor was het Britse
disconto nog het krachtigst. Dit verschil in kracht zou tevens kunnen verklaren waarom de landen in het centrum van het systeem een grotere wisselkoersstabiliteit kenden dan de landen in de periferie (bijvoorbeeld in
Latijns-Amerika), die regelmatig hun convertibiliteit moesten opschorten. 35

Stabiliserende elementen
Op de vraag in hoeverre dit vermeende bewuste ingrijpen nu essentieel
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was voor de stabiliteit kan wederom slechts de empirie antwoord geven,
maar hierover bestaat geen eenduidigheid. WeI is aangetoond dat de Britse discontoveranderingen slechts een zwakke invloed hadden op de betalingsbalans .36 Ook Ford acht deze invloed gering en stelt dat de 'Bank rate' (het Britse disconto) weliswaar internationaal korte termijn kapitaal
naar Londen wist te trekken , maar dat er geen lange termijn invloed van
uitging op de binnenlandse economische activiteit: 'Rules of the game behaviour by the Bank of England appears non-existent and the money supply accommodated itself to the needs of domestic trade' .37 Het is opmerkelijk dat in deze neo-keynesiaanse visie de rol van de Bank of England even
gering wordt geacht als in de monetaristische theorie van de betalingsbalans die de eventuele monetaire ingrepen zonder meer als nutteloos beschouwt.
Toch was er volgens Eichengreen wel sprake van een stabiliserend mechanisme, namelijk het uitgesproken vertrouwen bij het publiek dat de Bank
hoe dan ook aan de gouden standaard vast zou blijven houden. Dit betekende dat in tijden van moeilijkheden (dus dreigend goudtekort), er korte
termijn kapitaal naar Londen vloeide, anticiperend op de bankpolitiek ter
handhaving van de wisselkoers . Hier ging op zich al een stabiliserende
werking van uit, waardoor interventie soms niet eens meer nodig was .38

Rente, prijzen en de Gibsonparadox

De voorstanders van de gouden standaard noemen vaak als belangrijkste
eigenschap van het systeem de prijsstabiliteit. Dit zou een van de fundamentele stabiliserende krachten zijn geweest. De koppeling van het geld
aan het goud maakte, dat de prijsniveaus in de diverse goudlanden door
de redelijk vaste goudomvang gestabiliseerd werden . De relatie tussen het
prijspeil enerzijds en de goudvoorraad en geldhoeveelheid anderzijds
krijgt veel aandacht in de moderne literatuur. 39 Volgens Bordo en Cooper
heeft de periode van de gouden standaard echter geen bijzondere prijsstabiliteit gekend, noch wat de korte- en noch wat de lange termijn betreft.
Zo is voor de periode 1870-1913 de standaarddeviatie van de jaarlijkse beweging van de groothandelsprijzen in de Verenigde Staten en GrootBrittannie becijferd op 5,4 respectievelijk 4,6 %. Ter vergelijking: die
percentages waren voor de periode 1946-1979 4,8 en 6,2.40
De gouden standaard verzekerde evenmin prijsstabiliteit op langere termijn . In de jaren zeventig van de vorige eeuw - het begin van de periode
van het systeem - begon zich een dalende trend in het prijspeil af te tekenen tot 1896. Na datjaar vertoonde het prijspeil weer een sterke stijging.
De belangrijke vraag die we ons eerst moeten stellen voordat we de beweging proberen te verklaren is, in hoeverre tijdgenoten op de hoogte waren
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van deze fluctuaties en in hoeverre er op werd geanticipeerd. Het blijkt
dat prominente economen als J evons en Marshall veel kritiek hadden op
het vermeende stabiliserende effect van de gouden standaard. 41 Hoewel
J evons in de jaren zestig al onderscheid maakte tussen lange - en korte
termijnfluctuaties in het algemene prijsniveau, was er in de vorige eeuw
echter nog geen algemeen geaccepteerde index van de koopkracht van
geld .
We mogen dus veronderstellen dat de financieJe wereld er van uitging dat
het lange termijn prijsniveau globaal stabiel was ten opzichte van het bestaande pei!. Een dergelijke verwachting zou dan betekenen dat de rentevoet op lange termijn negatief correleert met het prijsniveau; immers, een
(tijdelijk) hoog prijsniveau zou bij het publiek leiden tot de verwachting
dat de prijzen op termijn zouden gaan dalen en men zou dus genoegen
nemen met een lagere nominale rentevoet en andersom. De empirische
gegevens tonen echter aan dat de lange termijn rentestanden juist positief
correleren met het prijsniveau: in de periode na 1860 daalde bijvoorbeeld
de nominale interest op Amerikaanse spoorwegobligaties en op de Britse
staatsleningen, juist to en ook het prijsniveau daalde. Omstreeks de eeuwwisseling steeg de interestvoet weer, nadat vanaf 1896 de prijzen ook weer
een stijgende lijn vertoonden. Dit verschijnsel, ook wel genoemd de 'Gibsonparadox ' , hield dus in dat de reeJe rente op bijvoorbeeld obligaties op
lange termijn sterk fluctueerde. Cooper heeft het effect hiervan op de financieJe partijen globaal uitgewerkt. 42 Zo behaalden obligatiehouders in
het laatste kwart van de negentiende eeuw een sterk voordeel ten opzichte
van de debiteuren; in het begin van deze eeuw waren de rollen omgedraaid. Crediteuren en debiteuren maakten door informatiegebrek beurtelings winst ten opzichte van elkaar. Het is dus zeker niet zo dat de op
goud gebaseerde munt een stabiele basis vormde voor lange termijn contracten. In de woorden van Cooper: ' The data suggest that the public did
not correctly foresee the long-term price changes that were to take place,
and they adjusted their expectations (as reflected in interest rates) only
slowly to the price movements that had actually taken place. Nominal interest rates, in other words, did not adjust adequately to correct for rates
of inflation; on the contrary, on balance they adjusted with such long lags
that the correction turned out to be perverse. '43
Wat was de oorzaak van de prijsdaling in het laatste kwart van de negentiende eeuw? De moderne kwantiteitstheorie verklaart perioden van inflatie en deflatie uit een overmatige of achterblijvende groei van de geldhoeveelheid in relatie tot de exogeen bepaalde trendmatige groei van de reele
produktie. Monetaristen zien dan ook als oorzaak van de prijsdaling na
1870 de relatieve daling van de geldhoeveelheid als gevolg van de verminderde goudproduktie en de demonetisering van het zilver. Zo was in de
peri ode 1872-1892 de groeivoet van de mondiale geldhoeveelheid 3,2%
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per jaar, tegen 4 % in de periode 1848-1872. 44 De stijging van het prijspeil
na 1896 wordt verklaard uit de vergroting van de geldhoeveelheid als gevolg van onder meer goudvondsten aan het eind van de negentiende eeuw
in Zuid- Afrika, Canada en Alaska. 45
In tegenstelling hiermee wordt door onder meer keynesianen de oorzaak
van de prijsbeweging gezocht in reele factoren als vraag- en aanbodveranderingen van agrarische en industriele produkten.(46) Monetaire krachten vervulden in deze visie een passieve rol; de verandering in relatieve
prijzen van de voornaamste goederen veroorzaakte een daling van het
prijsniveau. Bij de monetaristische verklaring moet echter wel aangetekend worden dat het goud niet de enige component van de geldhoeveelheid was .47 Juist in de periode van de gouden standaard yond een aanzienlijke uitbreiding van bankdeposito's plaats. Volgens berekeningen
van Triffin kan meer dan 90% van de toename van de binnenlandse geldhoeveelheid in de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Frankrijk tussen
1885 en 1913 worden toegeschreven aan de toename van kredieten (geld
plus bankdeposito's).48 Klaarblijkelijk beantwoordden de banken met deze innovaties (weliswaar met enige vertraging) de geldkrapte van de tachtiger en begin negentiger jaren. Deze institutionele ontwikkeling van de
monetaire instellingen wordt door monetaristen nog teveel veronachtzaamd. De conclusie moet dus zijn dat het prijsniveau onder de gouden
standaard instabiel was, niet alleen vanwege goudvondsten, maar ook
vanwege ontwikkelingen die de vraag naar geld beinvloedden. 49
Ook al vertoonden de prijzen weinig stabiliteit, volgens sommige auteurs
speelden ze weI een belangrijke rol bij het internationale evenwichtsmechanisme. Veelal wordt dan gewezen op het opmerkelijk synchrone verloop van de prijsbewegingen en van de economische activiteit tussen de
vier grootste handelsnaties van die tijd. 50 Dit betekende dat als een land
te maken kreeg met stijgende inkomens en importen en een verslechterende betalingsbalans, de parallelle beweging van inkomens en importuitgayen elders, in het betreffende land weer toenemende exporten zou veroorzaken en dus een verbetering van de betalingsbalans. 51 Ook wat de lange
termijn prijsbewegingen betreft wordt - vooral na 1880 - een synchroon
verloop waargenomen. Dit kan in monetaristische zin verklaard worden
door te wijzen op arbitrage mechanismen die zich op de wereld- grondstof
en -voedselmarkten afspeelden. Maar anderzijds wordt ook wel gesteld
dat uiteenlopende bewegingen in produktiviteit, arbeidslonen en winstmarges hersteld werden via inkomens- en prijsaanpassingen; de negatieve
binnenlandse effect en van de dergelijke aanpassingen waren daarbij minder sterk naarmate men meer in de pas liep met de internationale trend. 52
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Goud en deviezen
Tot slot willen we hier nog ingaan op de groei van het deviezenmateriaal
in het tijdperk van de gouden standaard. De instabiliteit van het monetaire ste!se! in het interbellum is ondermeer toegeschreven aan de toen bestaande goud- deviezenstandaard. In het baanbrekende werk van Lindert
is echter empirisch aangetoond dat er wat dat betreft geen onderscheid gemaakt kan worden met de periode v66r 1914. 53 In 1913 hie!den de banken
(centrale en particuliere) zo'n 19% van hun reserves aan in deviezen, dat
wil zeggen liquide vorderingen op andere landen. Dat was meer dan in
het midden van de jaren twintig. De belangrijkste reservemunt was het
Britse pond, op de voet gevolgd door de Franse franc en de Duitse mark.
Deze laatste twee valuta circuleerden voornamelijk op het Europese continent, terwijl het pond in de overige landen de voornaamste buitenlandse
munt was. De Amerikaanse dollar werd ook we! aangehouden, maar
voornamelijk door Canadese crediteuren. In de door Lindert onderzochte
peri ode tussen 1900 en 1914 is de relatieve betekenis van het pond afgenomen. Toch was de omvang van het pond sterling als deviezenmateriaal
aanzienlijk; in 1913 waren deze buitenlandse vorderingen ve!e malen groter dan de omvang van de goudreserves bij de Bank of England . De Banque de France beyond zich in een vee! betere positie; de totale goud- en
deviezenvoorraad was hier drie maal groter dan het officieJe bedrag aan
franc- vorderingen in het buitenland. Het voordee! van het aanhouden
van liquide middelen in de vorm van deviezen in plaats van goud was,
dat de transport- en transactiekosten van de eerste vee! geringer waren.
Bovendien leverde het ook rente-inkomsten op en fungeerden de vie zen als
onderpand voor leningen. 54 Voor vee I landen bleken deviezen ook zeer
goed bruikbaar om goudexport bij onevenwichtigheden te vertragen of te
verhinderen . Daarmee was dus het internationale monetaire systeem een
stuk flexibeler dan een pure goudstandaard . Zo beschrijft De J ong uitgebreid hoe de Nederlandsche Bank buitenlandse wissels gebruikte om wisselkoersfluctuaties te dempen. Dit beleid was asymmetrisch, dat wil zeggen, dreigde het goudexportpunt bereikt te worden, dan werd er sne!
gei'ntervenieerd om goudverlies te voorkomen en bij nadering van het
goudimportpunt werd met vert raging ingegrepen om goud aan te trekken. 55

Een gouden standaard?
Evenals de dollar in de jaren vijftig en zestig hebben v66r 1914 het pond,
de franc en de mark ervoor gezorgd dat er voldoende internationale liquiditeit was om het proces van de economische expansie te ondersteunen. 56
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De negentiende eeuw is dan ook niet strikt genomen de eeuw van de gouden standaard, maar veeleer van de nationale en internationale 'creditmoney standard' (fiduciair geld en bankdeposito's), waarbij het goud- en
zilvergeld langzaam naar de achtergrond werd gedrongen. 57
De Cecco laat echter zien dat de ontwikkeling van een gouden standaard
naar een goudwisselstandaard geen geleidelijk en ononderbroken proces
is geweest. Dit had vol gens hem voornamelijk politieke oorzaken. De internationale politieke instabiliteit na de Boerenoorlogen en het dreigende
oorlogsgevaar in Europa deed in het eerste decennium van deze eeuw het
vertrouwen in deviezen bij de centrale banken afnemen en leidde ertoe dat
de goudvoorraden bij deze banken zienderogen werden vergroot. Dit proces ging gepaard met een vermindering van de binnenlandse goudcirculatie en met een gelijktijdige vergroting van de hoeveelheid papiergeld en
de omvang van de girale tegoeden. 58 Hiermee kwamen dus al duidelijk instabiliteiten in het monetaire systeem naar de oppervlakte, die uiteindelijk
met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zichtbaar werden en die geleid hebben tot de feitelijke beeindiging van de gouden standaard.
Maar naar onze mening was ook zonder deze destabiliserende politieke effecten het negentiende eeuwse monetaire systeem ten dode opgeschreven.
Zoals de goud-dollar-standaard van na de Tweede Wereldoorlog aan zijn
eigen tegenstrijdigheden ten onder is gegaan - de uitbreiding van de internationale liquiditeit met dollars ondermijnde uiteindelijk de vertrouwensbasis van de munt, namelijk de goudconvertibiliteit - zo zou ook zonder
de Eerste Wereldoorlog de pondlfranclmark-gouden standaard schipbreuk geleden hebben, omdat de internationale liquiditeitenmassa veel
sneller zou zijn gegroeid dan de goudreserves van de centrale valuta.

Conclusie
De periode van de gouden standaard is, evenals de periode van de jaren
dertig van deze eeuw een theoretisch strijdperk geworden waarin neokeynesianen, monetaristen en aanbodeconomen elkaar te lijf gaan. De
discussie over de negentiende eeuw betreft dan voornamelijk de oorzaken
van de lange termijn prijsbewegingen. De literatuur over de gouden standaard is van een hoog gehalte, zowel op het terrein van de theorie als op
het terre in van de empirie. Dat neemt niet weg dat er nog steeds geen afsluitend oordeel over de werking van de gouden standaard gegeven kan
worden . Maar dit is wellicht ook een illusie. Allereerst kan men stell en dat
de meningsverschillen niet zozeer voortkomen uit gebrek aan empirisch
materiaal, maar vooral - en dit is vanzelfsprekend kenmerkend voor de
economische wetenschap - uit de diverse theoretische benaderingen . Het
maakt nu eenmaal groot verschil of men in een monetaristische dan weI
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III een keynesiaanse wereld gelooft. Het betekent tevens, dat de diverse
theorieen ieder voor zich verklaringskracht hebben, maar dan wel slechts
op deelterreinen. Het model van de gouden standaard bestaat niet, maar
er zijn weI diverse aanpassingsmechanismen theoretisch te onderscheiden,
die allemaal een andere tijdshorizon kennen, bijvoorbeeld de arbitrage op
de kapitaal- en grondstofmarkten, de veranderingen in de relatieve prijzen en de veranderingen in de goud- en geldhoeveelheid. Er kunnen dan
nog diverse factoren of variabelen aan toegevoegd worden zoals de structuur van de wereldeconomie en het niet-autonome proces van de groei van
de centrale banken. Met name dit laatste punt staat centraal in de interessante discussie omtrent het al of niet beheerste ingrijpen van deze banken.
En ook bij dit laatste punt blijkt dat er diverse definities te formuleren zijn
van de 'rules of the game' omdat inmiddels duidelijk is geworden dat het
gedrag van de banken van land tot land zeer verschillende vormen kon
aannemen.
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4,3 %. De reeJe opbrengst van een obligatie met een looptijd van 20 jaar, gekocht in 1872
tegen een interestvoet van 7,5%, was 10,4 %. Een obligatie gekocht in 1896 tegen een
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Foreman-Peck, History, 162 .
Ford, 'Policy' , 227.
Zie noot 35.
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Kroniek

Nieuw netwerk 'Europa tijdens het Interbellum'
Straatsburg, 25 en 26 april 1989
Op initiatiefvan de European Science Foundation te Straatsburg vond op
25 en 26 april j.i. aldaar een workshop plaats over de vorming van een
netwerk over de economische geschiedenis van Europa tijdens het Interbellum .
Het ESF is een door de Europese landen betaald fonds dat de uitwisseling
van onderzoeksresultaten en de internationale samenwerking van onderzoekers stimuleert, onder meer door het opzetten van netwerken. Per netwerk is, over de beginperiode, een bepaald bedrag beschikbaar waaruit
een aantal workshops, congressen en/of publikaties betaald kan worden.
In april werd besloten een dergelijk netwerk over de economische geschiedenis van Europa tijdens het Interbellum op te zetten - het ESF moet daar
overigens nog definitief over beslissen . Er werd gediscussieerd over de
vraag welke thema' s in de te plannen workshops en congressen centraal
dienen te staan. Daartoe werd eerst per regio een korte inleiding over de
historiografie gegeven - ik mocht dat zelfs voor de hele Benelux doen - en
werden vervolgens de belangrijkste thema's nader geanalyseerd. Tenslotte werden een drietal thema ' s uitverkoren: internationale monetaire ontwikkelingen , arbeidsmarkt en loonrigiditeit, en technologische ontwikkelingen. Naar verwachting zullen in de loop van 1990 en 1991 de workshops in Straatsburg plaatsvinden . Daarnaast wordt er door prof. F. Caron gewerkt aan een omvangrijke internationale bibliografie over dit onderwerp, die op korte termijn beschikbaar zal zijn .

J .L.

van Zanden

Koloniale staatsvorming
Wassenaar, 12-14 juni 1989
In de geschiedschrijving van het voormalige Nederlands-Indie ZIJn de
laatste tijd economische aspecten een steeds meer prominente rol gaan
spelen. Een voorbeeld daarvan was de internationale workshop georganiseerd door het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study) te Was103

senaar over het thema 'The socio-economic foundations of the late colonial State in Indonesia, 1880-1930: Towards an explanation'. Expliciet
werd daarbij gepoogd een relatie te leggen tussen de politiek-bestuurlijke
verhoudingen in het laat-koloniale Indonesie en de gelijktijdige economische expansie van de kolonie.. Aan de orde kwamen o.m. de welvaart van
de inheemse bevolking, het koloniale belastingbeleid, politieke tegenover
economische elites, de ontsluiting van de Buitengewesten en rurale tegenover urbane ontwikkelingen. Niet minder dan dertig bijdragen werden in
korte tijd gepresenteerd door onderzoekers uit Nederland, Indonesie,
Australie, Frankrijk en Zweden. Tot de minder sociaal-economisch getinte bijdragen behoorden lezingen over o.a. het Indonesisch nationalisme,
de koloniale wetgeving en het militaire optreden . Als organisator en animator achter de conferentie trad op prof. C. Fasseur, hoogleraar in de geschiedenis van Zuidoost-Azie (in het bijzonder Indonesie) te Leiden. Tot
een alles overkoepelende verklaring van de drijvende kracht achter het
staatsvormings- en integratieproces is het niet gekomen, weI tot een groter
bewustzijn van het belang van de sociaal-economische verklaringsgronden. Waarschijnlijk duidt dit op de te verwachten koers in toekomstig onderzoek op dit vakgebied.

J. Thomas

Lindblad

History and computing
Amsterdam, 23 en 24 juni 1989
Op 23 en 24 junijl. yond onder auspicien van de International Association of History and Computing in Amsterdam een congres plaats ter voorbereiding van een B-thema op het tiende internationale congres van economische geschiedenis in Leuven volgend jaar. De opzet ervan was ambitieus. Lag blijkens de verslagen in het NERA-Bulletin bij eerdere congressen in Nederland met het thema geschiedenis en computer de nadruk op
het pioniersaspect, nu moest door het etaleren van toepassingsmogelijkheden en onderzoeksresultaten duidelijk gemaakt worden, dat de computer
voor de historicus geen noviteit meer is, maar een normaal instrument.
De kwantiteit en verscheidenheid van de aangekondigde voordrachten en
de ruime buitenlandse deelneming lieten over deze bedoeling weinig twijfel bestaan. In vijf thematische sessies met in totaal zeventien lezingen
kwamen de voornaamste aspecten van computergebruik in de historische
wetenschap aan de orde : de ontwikkeling van software, de databasis als
verzameling van historische gegevens en als gespecialiseerd onderzoekswerktuig, electronische kennisopslag en tens lotte de inschakeling van
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computers bij het academisch onderwijs . De voordrachten en het commentaar van de referenten voldeden aan de gewekte verwachtingen; toch
stelde het congres gezien de am bitieuze opzet teleur. V ooral bij de discussie bleek keer op keer, dat de pionierstijd voorbij mag zijn, de experimenteerfase heerst echter nog volop. De ontwikkeling van software en het opzetten en gebruik van databases Ieveren nog steeds grote methodologische
moeilijkheden op, omdat enthousiast gebouwde systemen en verzamelde
data te gemakkelijk voorbijgaan aan historisch relevante vragen en bronnenkritische problemen. De toepassing van databases als gespecialiseerd
werktuig is veelbelovend maar staat nog in de kinderschoenen en wacht
op bundeling van de nu verspreide krachten . De presentatie van het internationaal referentiesysteem voor de Middeleeuwen en vroeg-moderne periode dat de Rutgers University in de V.S. ontwikkelt, bracht naast de
evidente voordelen van grote reikwijdte en relatief lage kosten toch ook
flinke bezwaren aan het Iicht: met het oog op de beheerskosten zuBen weinig gebruikte gegevens in het apparaat ontbreken terwiji er kopieen noch
parallelsystemen worden gemaakt. Het bouwen van historisch-statistische
databanken in de Bondsrepubliek en in Nederland vordert echter gestaag.
Over de toepassing van computers in het academisch onderwijs tensiotte
was men het weI eens: ook hier kan de machine de mens niet vervangen.
Het succes hangt af van de kwaliteit van de gebruikte software, maar is
die goed dan kan de kwaliteit van het onderwijs er op vooruit gaan.
Ondanks het hoge niveau van de individuele bijdragen dringt zich na dit
congres dus onverminderd de dringende vraag op: hoe nu verder? Het gebruik van de computer bij historisch onderzoek is nu weI ingeburgerd,
maar iedereen gaat nog min of meer op eigen houtje te werk. Onderlinge
inhoudelijke afstemming van de toepassingen ontbreekt vrijwel geheel; er
bestaan teveel verschillende systemen, allemaal meer of minder gebruikersvriendeIijk; aan vergelijkende analyse waagt zich niemand. Zonder
bewuste stappen in die richting bIijven de vruchten van de nu toch al geruime tijd innige verviechting van geschiedenis en informatica eigenIijk
mager en is de pionierstijd nog lang niet afgesloten.
Pit Dehing

Economische integratie in Europa

Brussel, 5-7 juli 1989
Wat is de overeenkomst tussen het Continentaal StelseI, het Habsburgse
rijk, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en Italie? Het goede antwoord Iuidt dat het vier misIukte pogingen tot economische integratie
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zlJn. Dat thema, economische integratie in de negentiende en twintigste
eeuw, stond centraaJ op de conferentie die van 5 tot 7 juli j.1. in Brussel
op initiatief van het Europees Universitair Instituut, onder auspicien van
de Europese Commissie en georganiseerd door prof. R. T. Griffiths werd
gehouden. Op het eerste gezicht konden de aanwezige EG- ambtenaren
weinig hoop putten uit de voorbeelden uit het verre en recente verleden
die de historici hen voorhielden. Jacques Delors had evenwel zijn think
tank aan het werk gezet om de ruim twintig papers te bestuderen en kon
zodoende in zijn toespraak ook nog wat positieve 'lessen uit het verleden'
halen zonder in cliches te vervallen. Bij elkaar vormen de bijdragen dan
ook een uniek overzicht van een belangrijk aspect van de economische geschiedenis en het is een goede zaak dat het geheel in boekvorm zal verschijnen.
In de marge van dit congres vond kort daarvoor in Amsterdam een workshop plaats, georganiseerd door het NEHA en het EUI, waarin de rol van
de Benelux-Ianden in het proces van economische integratie in de periode
1945-1958 centraaJ stond. Ook de resultaten van deze workshop zullen
worden gepubliceerd en weI in de reeks van het NEHA.
Erik Bloemen

Opening NEHA/IISG gebouw
Amsterdam, 18 september 1989
Op 18 september is met een feestelijke bijeenkomst het nieuwe gebouw
van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis/Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief gelegen aan de Cruquiusweg 31, 1019 AT
Amsterdam offici eel in gebruik. BehaJve het Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis en de Economisch-Historische Bibliotheek biedt het
pand onderdak aan het Persmuseum en het Audio-Visueel Archief.
Naast de gebruikelijke archief- en bibliotheek-faciliteiten beschikt het gebouw over een kantine, tentoonstellings-, congres- en vergaderruimten.
De Cruquiusweg is te bereiken met het openbaar vervoer vanaf het Centraal Station Amsterdam en het Muiderpoortstation met buslijn 22 (halte
Zeeburgerdijk/Veelaan); per auto de route 'havens oost' volgen. Het telefoonnummer is (020-) 6685866, tst 255 U. van Gerwen) en 256 U.J. Seegers).
Co Seegers
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'Economic growth in small countries'
Leuven, 28 en 29 september 1989
Onlangs werd in Leuven een internationale workshop over de economische groei in en de nationale rekeningen van kleine landen gehouden.
Deelnemers uit Portugal, Spanje, Zwitserland, Belgie, Denemarken en
Nederland presenteerden papers over dit onderwerp, waaruit opgemaakt
kon worden dat de kleine landen op dit terre in de achterstand op de grote
landen aan het inlopen zijn. In Zwitserland, Zweden en Finland zijn bijvoorbeeld omvangrijke studies (bijna) afgesloten, in de overige landen
zijn groepen bezig met de reconstructie van historische nationale rekeningen. Voor Nederland presenteerden A. Callewaert en J.P. Smits een paper over de stand van zaken met betrekking tot de reconstructie van nationale rekeningen in de negentiende eeuw, en gaven C.A. Mandemakers en
ondergetekende een kritiek op de wijze waarop een aantal Groningse
economisch-historici de relatie tussen de lengte van recruten en het nationaal inkomen onderzocht hebben. A. Maddison presenteerde bovendien
een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de reconstructie van de nationale rekeningen in Europa. Besloten werd jaarlijks workshops in deze vorm (max. 25 deelnemers) en over dit onderwerp
te gaan houden. Volgende bijeenkomsten zijn in 1990 in Leuven (in de
marge van het wereldcongres) en in 1991 in Zurich.
J . L. van Zanden

Studievereniging sociaal-economische geschiedenis
Amsterdam, 6 oktober 1989.
De jaarvergadering van de studievereniging stond in het teken van de
spoorwegen. Na een huishoudelijke vergadering, die naast enkele mededelingen en verslagen juist lang genoeg was voor decharge en installatie
van een nieuwe secretaris H.J. de Jong) en penningmeester (L. van der
Valk) , hield professor R. Fremdling (Groningen) een voordracht over het
economische belang van de Duitse spoorwegen in de negentiende eeuw.
De ontwikkeling van de spoorwegen werd aangedreven door de vraag
naar vervoer, die zij zelf op gang brachten. Door geografische hindernissen en staatkundige verbrokkeling had de binnenscheepvaart hiervoor
geen alternatief kunnen bieden in de zin van Fogels counterfactual analysis. Ook de ontwikkeling van de spoorwegen werd aanvankelijk door deze
factoren belemmerd, maar hoge winsten stelden de maatschappijen echter
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in staat deze belemmeringen te overwinnen. Tegelijk nam het gewicht ten
opzichte van andere economische sectoren snel toe . Groei van de produktie, aantal werknemers, toegevoegde waarde en geaccumuleerd kapitaal
van de spoorwegen lagen ook na het onstuimige begin nog duidelijk boven
die in andere industrieen. De voorwaartse en achterwaartse koppelingseffecten waren navenant groot. Parallel met de tot standkoming van het
Tolverbond voegde het vervoer per spoor de Duitse staten samen tot een
omvangrijke afzetmarkt. Dat betekende een forse stimulans voor de binnenlandse produktie , toen de spoorwegen in staatshanden kwamen nog
vergroot door een scala van tariefverlagingen ter bevordering van het goederenvervoer. Achterwaartse koppelingseffecten deden zich voor in de ijzerindustrie en de machinebouw . Aanvankelijk moesten alle rails en locomotieven uit Engeland komen, maar binnen een bestek van twintig jaar
kon de Duitse industrie de binnenlandse markt geheel voorzien en yond
er zelfs export plaats . IJ zer, kolen en spoorweg werkten als een trits samen
bij de opkomst van de industrieIe revolutie; de spoorwegen waren daarvan
de meest dynamische en letterlijk baanbrekende factor .
Na de lunch vertelde dr. J .G .A . van Mierlo, werkzaam aan de Rijksuniversiteit Limburg, met vee I enthousiasme over zijn onderzoek naar de Nederlandse Spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog. Dertig jaar na het
verschijnen van Riiters standaardwerk Rijden en staken lijkt de tijd aangebroken om de omstreden rol van de spoorwegen opnieuw en met wat meer
distantie te wegen. Met een mede-spoorliefhebber wist Van Mierlo bovendien de hand te leggen op het persoonlijke archief van NS- directeur
Giesberger, dat belangrijk nieuw materiaal voor deze periode bevat. Zo
kregen zij het idee samen een boek erover te schrijven, gebruik makend
van het archiefmateriaal en een grate hoeveelheid vraaggesprekken met
nog levende betrokkenen. Het zal in twee delen uiteenvallen : technische
bedrijfsvoering en organisatorische en bedrijfspolitieke aspecten . Van
Mierlo neemt dit laatste gedeelte voor zijn rekening, met nog geen derde
van de geschatte uiteindelijke omvang van tegen de duizend pagina's overigens niet het grootste stuk van het boek. Van Mierlo zette uiteen hoe
hij zijn analyse van de bedrijfsvoering wil laten steunen op drie gangbare
bestuurskundige organisatietheorieen, die tot nu toe weinig gebruikt zijn
voor het onderzoeken van een bedrijf in een specifieke periode: het rationele actor model (de spoorwegen als van bovenaf bestuurde eenheid), het
organisatiepolitieke model (een bedrijf bestaande uit lagen en afdelingen
die samenwerken maar ook overhoop liggen) en tenslotte het bureaupolitieke model (de organisatie als continue interne strijd) . Op die manier
hoopt hij de complexe structuur van het bedrijf recht te kunnen doen.
De verve waarmee Van Mierlo zijn verhaal bracht, nam een gevoel van
teleurstelling, dat hij nog weinig resultaten kon laten zien omdat het onderzoek nog in volle gang is, niet weg. Daarmee was deze dag eigenlijk
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nogal mager gevuld en dat werpt de vraag op, welke functie de studievereniging nog heefL De beide werkgroepen voor respectievelijk bedrijfs- en
techniekgeschiedenis bloeien, maar de moedervereniging wekt meer de
indruk van een gezellig trefpunt van vooral oudere liefhebbers dan een
zinderend brand punt van ideeenuitwisseling. Op deze manier is de vereniging ten dode opgeschreven, het elan weggesijpeld naar de specialismen, des te spij.tiger in een tijd waar sociaal-economische geschiedenis in
de verdrukking zit en er dringend behoefte bestaat aan een samenbindend
element om het yak als geheel te stimuleren en bijvoorbeeld het contact
met de economische wetenschappen te herstellen. Hopelijk weet het vernieuwde bestuur deze sombere ontwikkeling te keren .
Joost Jonker

NHDA congres
Leiden, 27 en 28 april 1990
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 april 1990 zal in Leiden het congres 'Geautomatiseerde archivering en ontsluiting van historische data' gehouden
worden. Dit congres wordt georganiseerd door het Nederlands Historisch
Data Archief (NHDA), de Vereniging voor Geschiedenis en Informatica
en de Vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden. Centraal
zal op dit congres staan de documentatie en beschikbaarheid van historische gegevens , die door middel van computers zijn opgeslagen.
Voor het middaggedeelte op vrijdag over het thema Computeranalyse van
historische data worden individuele onderzoekers opgeroepen een bijdrage te leveren.
Voor meer informatie kan kontakt opgenomen worden met de congrescommissie NHDA, La.v. mevr. drs . N.S . van Hall of drs . H.D. Tjalsma,
Vakgroep Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden, Doelensteeg 16,
2311 VL Leiden (tel. 071-272719 of 272720).

Tiende congres van de International Economic History Association
Leuven, 20-24 augustus 1990
Na de beknopte zwarte folder is nu de tweede, blauwe aankondigingsbrochure van het congres verschenen. Het programma van de A, B en D zittingen is vastgesteld, maar volgens de organisatoren zijn er nog beperkte
mogelijkheden om bijdragen te leveren aan de C zittingen (workshops).
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Inlichtingen en aanmeldingen v66r 1 februari 1990; het adres is Postbus
74, B-3000 Leuven 3, tel. 0932 16283119 (rna. tim vr. 9.00-12.00). Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij het redactiesecretariaat van het
NEHA-Bulletin .

Prijzen
Het bestuur van de Vereniging 'Het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief heeft ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Vereniging de N.W. Posthumusprijs ingesteld voor een verdienstelijke
bijdrage op het vakgebied van de sociaal- economische geschiedenis. Het
gaat hier om een bed rag van f. 2.500, met ingang van 1991 iedere twee
jaar toe te kennen aan het werkstuk van een onderzoeker beneden de 30
jaar. Voorwaarden en inlichtingen worden verstrekt door de redactie van
het Economisch en Sociaal Historisch] aarboek.
Met ingang van 1990 stelt de Stichting Nederlands AgronomischHistorisch Instituut te Groningen jaarlijks de N .G. Addensprijs, groot f.
2.500, beschikbaar voor een recente studie op het gebied van de Nederlandse landbouwgeschiedenis. Voorwaarden en inlichtingen zijn te verkrijgen bij drs . P .C.M. Hoppenbrouwers, Oude Kijk in 't ]atstraat 26,
9712 EK Groningen .
De Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zeeland verstrekt met ingang van dit studiejaar een bedrag van ten hoogste f. 2.000 ter ondersteuning van doctoraalscriptie onderzoek op het gebied van gespecificeerde
onderwerpen uit de Zeeuwse geschiedenis; dit jaar zijn vier vraagstellingen rond de visserijgeschiedenis gekozen . Belangstellenden dienen zich
voor 31 december te wenden tot de secretaris van de commissie mw . drs.
M .E . ]ongejan, Postbus 8004 4330 EA Middelburg.
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Recensies

Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Joh. de Vries, Geschiedenis
van De Nederlandsche Bank . D eel V, 1914-1948. Deel 1 Visserings tijdvak
1914-1931 (Amsterdam: NIBE, 1989) 550 p .
De geschiedschrijving van de N ederlandsche Bank (de Bank) vordert
gestaag. Werd in 1930 deel lover de periode 1814-1864 van de hand van
mr. A.M . de Jong gepubliceerd, in 1967 zagen de delen II, III en IV betreffende het tijdvak 1864-1914 van de hand van dezelfde auteur het licht.
In oktober 1989 is thans de eerste band van deel V verschenen waarin de
geschiedenis van de Nederlandsche Bank gedurende de periode 1914-1931
wordt behandeld . De auteur is ditmaal prof. dr. Joh. de Vries, die in 1981
de opdracht aanvaardde om de geschiedschrijving van de Nederlandsche
Bank gedurende de periode 1914-1948 te verzorgen. De vervolgstudie betreffende de periode 1931-1948 te verzorgen. De vervolgstudie betreffende
de periode 1931-1948 is reeds onder handen .
Blijkbaar mede gelnspireerd door ervaringen bij deze bestudering van het
tijdvak 1914-1931 vertrouwt De Vries de lezer toe: 'Met bijzondere en gewone voorvallen stofferen grote en kleine personen de scene, in een beroering die naar hedendaagse snit in een ondertitel zou kunnen doen gewagen van : bankiers, serieuzen, schelmen en snaken.'
Als voornaamste acteur in het in dit boek beschreven drama voert De
Vries Gerard Vissering op, president van de Nederlandsche Bank in de
genoemde periode . De scenes worden, volgens de hoofdstukkenindeling,
aldus gecategoriseerd: I. Visserings aanvang, II. Bank en volkshuishouding tijdens de Eerste Wereldoorlog, III. Visserings jaren twintig, IV .
Val van het pond en Visserings aftreden (1931).
Teneinde een indruk te geven van de beelden die De Vries toont, zal hieronder bij enkele daarvan nader worden stilgestaan. Allereerst zal de persoon van mr. Gerard Vissering in het licht worden gesteld. Vervolgens
wordt aandacht geschonken aan een opmerkelijke episode waarin de Bank
tegelijkertijd als bankers' bank en als concurrent van - sommige - banken
opereert. Daarna komt het drama rondom de val van het pond aan de
orde.
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1. Mr. Gerard Vissering

Over grote figuren bestaan veelal boeiende mythes . Zo beschrijft De Vries
dat Vissering - althans volgens familie-overlevering - reeds op twaalfjarige leeftijd kenbaar gemaakt zou hebben president van de Nederlandsche
Bank te willen worden, voorwaar een opmerkelijke ambitie voor een jongeman van die leeftijd . Normaliter zou immers mogen worden verwacht
dat twaalfjarigen eerder een toekomst als tramconducteur of koetsier van
de paardentram voor zich zouden zien. Welke scholier, zeker in die tijd,
was bekend met het bestaan van de Nederlandsche Bank, laat staan een
president daarvan?
Gerard Vissering groeide echter op in een milieu waar dit anders lag. Zijn
vader was de bekende prof. S. Vi sse ring, hoogleraar in de Staathuishoudkunde en Statistiek te Leiden . Tijdens de schooltijd van Gerard was vader
Vissering onder meer commissaris bij de Nederlandsche Bank . Mr. N .G .
Pierson, mr. N.P . van den Berg en mr. H.P.G. Quack maakten deel uit
van zijn kring van relaties . Zoon Gerard leefde hiermee in een wereld
waar wetenschap, politiek en de plicht maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen als grote goederen werden aangemerkt. Dit milieu
vormde ongetwijfeld een goede voedingsbodem voor een grote maatschappelijke carriere, ook op financieel terrein, zeker in een tijd waarin de financieIe sector door duidelijke expansiviteit werd gekenmerkt.
Plichtsgetrouw, bekwaam en ambitieus met een brede actieradius ontwikkelde Gerard Vissering zich tot hoofdacteur in het onderhavige door De
Vries beschreven deel geschiedenis. Het is dan ook geen wonder dat, waar
het gaat om de Nederlandsche Bank en haar rol in de periode 1914-1931 ,
het in wezen voornamelijk blijkt te gaan om Gerard Vissering .
Was hij een groot man? zo vraagt De Vries zich af. Zijn antwoord luidt :
gezien vanuit de Nederlandse verhoudingen van destijds valt dit zeker
staande te houden.
Met dit antwoord wordt de typisch Nederlandse neiging tot relative ring
mijns inziens meesterlijk vorm gegeven.

2. De Nederlandsche Bank als bankers} bank en concurrent

In het voorjaar van 1917 ziet de Nederlandsche Bank zich gedwongen tot
een beoordeling van de toen plaatsvindende bankenconcentratie. Zij
juicht deze toe ; daardoor wordt immers de bankwereld versterkt. Daaraan
bestaat behoefte nu verwacht mag worden dat in de komende jaren hogere
eisen zullen worden gesteld aan kapitaalkracht en technische inrichting
van het bankwezen .
Anderzijds is zij van mening dat deze sympathie niet zou mogen leiden
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tot inkrimping van haar kredietverlening aan plaatselijke banken in de
provincie, die buiten de concentratie blijven . 'Het is niet in overeenstemming met de aard van ons volkskarakter en met de historische ontwikkeling van ons bank- en kassierswezen dat alle geldzaken bij enkele grote lichamen geconcentreerd zouden worden', aldus vat De Vries de onderhavige denkbeelden van de centrale bank samen. Daar komt nog bij dat de
toegenomen concentratie zeer weI zou kunnen leiden tot grotere concurrentie, hetgeen een te gemakkelijke kredietverlening door de zelfstandig
gebleven banken zou kunnen meebrengen. De Nederlandsche Bank verklaart zich dan ook bereid deze laatste te blijven steunen. Daaraan verbindt zij echter weI de voorwaarde dat deze plaatselijke banken in de provincie slechts kredieten verstrekken waarvan mag worden aangenomen
dat zij binnen afzienbare tijd aflopen, dat er geen sprake mag zijn van verkapt hypothec air krediet en dat de onderhavige promessen door de discontant voor een belangrijk deel uit eigen vermogen moeten zijn gefinancierd . V oorts vraagt de N ederlandsche Bank om vriendschappelijk overleg, zoals dat ook met de grote banken plaatsvindt, wanneer het gaat om
het verstrekken van informatie over de samenstelling van de discontoportefeuille indien aanvragen voor discontering plaatsvinden.
Op zichzelf een doelmatige regeling! Op de achtergrond schuilt echter de
vraag hoe deze regeling (met name het vriendschappelijke overleg) kan
worden geeffectueerd, terwijl de Nederlandsche Bank tegelijkertijd de
provinciale banken concurrentie aandoet met betrekking tot open bewaarneming, een oude kwestie die al eerder speelde. In 1913 had Vissering nog
verklaard dat de Nederlandsche Bank niet kon terugkeren van deze praktijk van particuliere dienstverlening .
Deze concurrentie betrof niet de prijs: de tarieven van de Nederlandsche
Bank waren hoger dan die van de provinciale banken. Zij school veeleer
in de serviceverlening. Vanaf 1914 stelden de oorlogvoerende landen nl.,
alvorens tot verzilvering van coupons en lossingen van obligaties over te
gaan, de eis van bewijs van neutraal eigendom. In de praktijk werden
hiervoor verklaringen van de Nederlandsche Bank van in bewaargeving
eerder als zodanig geaccepteerd dan die van andere banken.
Vissering weigerde op het verzoek van de provinciale banken in te gaan
om de condities voor open bewaargeving van de Nederlandsche Bank via
hogere provisiekosten minder aantrekkelijk te maken. Daarmee zou men
het publiek maar naar commissionairs sturen naar wie men in zijn algemeenheid - gegeven de kwaliteit van dienstverlening van een aantal hunner - redelijkerwijze niet mocht verwijzen. Het Ministerie van Financien
daarentegen bleek weI ontvankelijk te zijn voor de argumenten van de
provinciale bankiers: de Nederlandsche Bank zou te veel op het terrein
van de particuliere banken komen. De Bank was echter van mening dat
haar dienstverlening in dezen het algemeen belang diende.
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Dit meningsverschil liep zo hoog dat besloten werd een oordeel aan het
parlement te vragen. De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer
bleek op een lijn te zitten met de Nederlandsche Bank. 'Het kan niet op
de weg van de wetgever liggen clienten weg te drijven van de instelling
waar hun belangen het meest objectiefbehandeld worden : dit is de Nederlandsche Bank', aldus het parlementaire oordeel. Met andere woorden:
het parlement komt in haar afwegingsproces tot een voorkeur voor een in
zekere zin hybridisch functioneren van de Nederlandsche Bank; zowel als
bankers' bank alsook als concurrent met in feite een sterke marktpositie.
Bij dit alles kan de vraag worden gesteld in hoeverre de tijdelijkheid van
het concurrentievoordeel van de Nederlandsche Bank betreffende de open
bewaarneming van effecten, nl. gedurende de oorlog, in die dagen een rol
heeft gespeeld.

3. De val van het pond

In het laatste hoofdstuk van deel I beschrijft De Vries op boeiende wijze
het drama rondom de val van het pond. Hoofdacteur is ook hier president
Gerard Vissering, die zich sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog
met ambitie stortte op verbreding van het werkterrein van de Nederlandsche Bank, zowel met betrekking tot contacten met overheid en werkgevers, als ook met buitenlandse centrale banken . In de eerste helft van de
jaren twintig zet hij zich met de overtuiging in voor herstel van de Gouden
Standaard en daarna voor een adequaat fungeren van het internationaal
monetair systeem.
Vissering blijkt een gelovige te zijn in de Couden Standaard, aldus De
Vries . Hij ziet in het pond een voornaam steunpunt ervan. Maar hij kent
de twijfels dienaangaande bij zijn commissarissen en hier en daar ook bij
de publieke opinie. Indachtig het verlies van de Nederlandsche Bank tengevolge de devaluatie van de Duitse Mark in 1925 en het tevergeefs indienen van een schadeclaim naar aanleiding daarvan, vraagt Vissering daarom een de Bank of England 'their assurance, that they are always prepared to give to the Netherlands Bank, in exchange for their Sterling, gold
at a rate, based on the Bank of England's selling price for gold.' (Op
grond van de context moet worden aangenomen dat deze sellingprijs betrekking heeft op het moment van de gevraagde toezegging.) De Bank of
England wil deze garantie uiteraard niet geven, maar zegt wei toe het
pond tot het laatste goud te verdedigen. Commissaris E. Heldring karakteriseert deze aanvraag als onbenullig. Maar noch hij, noch andere commissarissen dringen aan op vermindering van het pondenbezit.
Tekenend voor Vi sse rings voorstellingswereld is zijn reactie op het nadeel
voor de Nederlandsche Bank van het latere besluit van de Engelse rege-
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ring om de goudbasis toch te ontnemen aan het pond. Dit nadeel is naar
zijn mening zeker 'niet ontstaan als gevolg van wanbeheer, maar geheel
voortkomend uit een volkomen arbitraire daad van diegenen, in wie de
wereld een bijna onbeperkt vertrouwen had gesteld.' De Vries kenmerkt
Vi sse ring in dit verband als een illusionist, als een ouderwetse fatsoensmens voor wie het onvoorstelbaar is dat iemand zijn woord niet
houdt.
Tot de naweeen van de val van het pond, behoort de vraag wie het dientengevolge opgetreden verlies moet dragen, met name hoe groot het aandeel van de staat daarin zou moeten zijn . De Nederlandsche Bank vindt
het onbillijk en ongewenst dat dit geheel voor rekening van haar aandeelhouders zou komen. De staat heeft immers in het verleden aanzienlijke
winstuitkeringen genoten. Voorts moet volgens haar in de overweging
worden betrokken dat de Nederlandsche Bank haar ponden is blijven aanhouden op grond van haar functie als circulatiebank, dus in het algemeen
belang. De Bank stelt voor om het verlies te verdelen tussen staat en Bank
overeenkomstig de verdeling van de winstuitkering in 1919, dus op basis
van 76:24.
De Minister van Financien, jhr. mr. D.J . de Geer, blijkt echter van mening dat de Bank te lang vertrouwen he eft gehad in het pond. Hij trekt
zich niets aan van de genoemde verdeelsleutel, maar dicteert zijn eigen
voorwaarden. Zonder in details te treden: 'de staat zal automatisch het
verlies moeten dragen doordat hij deelgerechtigd is in de winsten van de
Bank, die nu gedurende een aantal jaren verkleind worden door het af te
schrijven verlies .' Zoals De Geer het stelt: 'Dit is een automatische natuurnoodwendigheid; niet een zekere vriendelijkheid, op grond van vroeger genoten baten .' De Vries beoordeelt dit resultaat van de onderhandelingen als voigt 'de Bank wordt onderuit gehaald door Financien.'
Met de val van het pond wordt het einde van een periode gemarkeerd:
'the 1920's were bankers' Europe, the 1930's saw the rise of government
economic controllers', signaleert De Vries.

4. Ten besluite

De Vries geniet terecht een grote faam als bekwaam economischhistoricus en tevens als begenadigd verteller. Met 'Visserings tijdvak
1914-1931' heeft hij deze faam wederom op indrukwekkende wijze waargemaakt. Met gevoel voor drama laat hij in deze studie opnieuw zien hoe
historische gebeurtenissen om mensen gaan en dat historische besluiten
door mensen worden genomen, mensen met hun geloof, hun vertwijfeling, hun emoties, hun goede en minder goede eigenschappen. De lezer
komt inderdaad - overeenkomstig de aankondiging in het Woord Vooraf
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- grote en kleine mensen tegen, bankiers, serieuzen, schelmen en snaken,
waarbij meestal de kwalificatie aan hem zelf wordt overgelaten.
Het onderhavige boek brengt de jaartallen 1914, 1918, 1925, 1929 en
1931 op indringende wijze tot leven . Nu en dan nodigt de auteur ons uit
om 'down to earth' plaats te nemen aan de conferentietafel, soms ook beleven wij zijn helicopterview die ons in staat stelt meer afstandelijk de relatieve plaats van het gebeuren op langere termijn te bepalen .
De Vries kenmerkt de geschiedenis van de Nederlandsche Bank gedurende het tijdvak 1914-1931 als Visserings tijdvak. Realist en relativist als hij
is, haast hij zich daaraan toe te voegen dat dit door hem geschetste beeld
(voor het eerste steunend op uitgebreid bronnenonderzoek) een kritische
beoordeling behoeft. 'Reeds op deze plaats mag naar voren komen dat wij
na dit boek nog niet van Vissering af zijn', aldus de auteur in het ' Woord
Vooraf.
Het komt mij voor dat dit nieuwe werk van De Vries economisch-historici
veel biedt met betrekking tot nieuwe informatie en de ordening daarvan
over het functioneren van de Nederlandsche Bank gedurende een veel bewogen periode van haar bestaan. Met name macro-economen zouden
naar mijn oordeel met nut deze stu die kunnen raadplegen teneinde zich
een beeld te vormen over besluitvormingsprocessen, zoals deze zich in de
werkelijkheid voordoen.
Prof.dr. W . Eizenga

Vergelijkende bankgeschiedenis. G. Toniolo (red.), Central banks ' independence in historical perspective (Berlijn etc.: W . de Gruyter 1988) 198 p.
Hoe vruchtbaar vergelijkende studies op het terrein van de bankgeschiedenis kunnen zijn is in het verleden wel bewezen door twee bundels onder
redactie van Rondo Cameron. De eerste verscheen nu ruim twintig jaar
geleden. Op zoek naar de oorzaak van tempoverschillen bij het op gang
komen van het proces van economische groei werd daarin de relatie tussen
bankwezen en bedrijfsleven tijdens de aanloopfase van industrialisatie
voor een aantallanden bestudeerd. De kwaliteit school in de gelijkvormige opbouw van de deelstudies en vooral in Camerons inleidende beschouwingen, die door het helder uitlichten van overeenkomsten en verschillen
de zeggingskracht van de afzonderlijke artikelen nog verhoogden. Ook
wat betreft de politiek van centrale banken gaven deze bundels stoftot nadenken; zo concludeerde Cameron onder meer, dat een monopolie van
bankbiljettenuitgifte over het algemeen de ontwikkeling van het bankwezen remde . Een vergelijking tussen verschillende van dergelijke banken
bleef echter in deze aanzet steken.
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Toniolo c.s. willen nu het aspect van de onafhankelijkheid van centrale
banken door vergelijkend onderzoek nader uitwerken. Een welkome poging, want het gaat hier om een intrigerende kwestie. Bij de discussie over
de status van een Europese centrale bank valt immers op dat het begrip
onafhankelijkheid nogal wat verschillende situaties toedekt. De meeste
landen van de EG beroemen zich op de onafhankelijkheid van hun eigen
nationale bank, maar het touwtrekken rond de vraag of het Britse, Franse
dan wel Westduitse model nu als uitgangspunt genomen moet worden laat
zien hoe rekbaar het begrip blijkbaar is. Formeel zijn centrale banken
nooit echt onafhankelijk geweest : een octrooi bond hen aan de regering,
terwijl de financieie sector onder aandeelhouders en directie meestal een
disproportioneel sterke vertegenwoordiging had . Maar in de negentiende
eeuw bestonden er grote verschillen in de mate waarin het beleid van de
bank statutair aan invloed van buiten onderworpen was, en in materieie
onafhankelijkheid, waarmee ik bedoel de speelruimte die de bankdirectie
voor de taakuitvoering bezat. De inherente spanning tussen de voornaamste taken, handhaving van een stabiele munt en soepele kredietverlening aan de overheid, liet echter steeds een behoorlijke materieie onafhankelijkheid open, ook als de formele regeringsinvloed groot was. De geleidelijke uitbreiding van het takenpakket van de banken ging steevast gepaard met toenemende regeringsinvloed, culminerend in een volledige
dienstbaarheid aan de eisen van overheidsfinanciering tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Daarna zette een wat paradoxale ontwikkeling in. Aan de
ene kant bestond een duidelijke tendens tot verdere inkrimping van de
formele onafhankelijkheid door wettelijke voorschriften en nationalisatie
van aandelen. De desastreuze gevolgen van onderschikking in Duitsland
en elders maakten echter duidelijk, dat terwille van het ongestoord functioneren van centrale banken als hoedsters van de munt en regulateurs
van het bankwezen in ieder geval de schijn van een zekere mate van onafhankelijkheid gehandhaafd moest blijven. Dit leidde ertoe, dat het verder
terugdringen van de formele onafhankelijkheid gewoonlijk gepaard ging
met het optrekken van een discreet scherm rond de feitelijke verhouding
tussen regering en centrale bank , zoals in constitutionele monarchieen
ook rond positie en invloed van de vorst. De onafhankelijkheid van centrale banken werd daarmee een rekbaar geloofsartikel in de strijd tussen
verschillende politieke doelen en economische prioriteiten, voor sterke
bankpresidenten een wapen om hun speelruimte te vergroten, voor regeringen een manier om de verantwoordelijkheid voor impopulaire maatregelen af te schuiven. Deze ontwikkeling heeft zich na de Tweede Wereldoorlog in grote lijnen voortgezet, maar onder de dekmantel van onafhankelijkheid ligt in ieder land het accent weer anders . In de V.S. heeft het
Federal Reserve System tussen Congres en regering een vrij grote speelruimte weten te creeeren. Vooral de laatste jaren is de Bank of England
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sterker aan de regering ondergeschikt gemaakt, maar deze relatie berust
nog steeds op een tamelijk informele verstandhouding die met een wi sseling van de wacht weer zou kunnen veranderen. De Banque de France is
zo nauw met het departement van Financien verweven geraakt, dat de positie van de gouverneur nu openlijk afhangt van de president van de republiek. AIleen de Westduitse Bundesbank bezit als gevolg van de herhaalde
desastreuze ervaringen met te nauwe banden tussen regering en centrale
bank een grote formele onafhankelijkheid.
De inhoud van het bewuste begrip kon dus naar tijd en plaats nogal verschillen, zoals ook tel kens weer uit deze bundel blijkt. Zwaartepunt ervan
zijn de op zichzelf staande studies over de ontwikkeling van vijf belangrijke centrale banken en hun verhouding ten opzichte van de respectievelijke
regeringen in de twintigste eeuw: R . SylJa over het Amerikaanse Federal
Reserve System, A. Cairncross over de Bank of England, J. Bouvier over
de Banque de France, C .L. Holtfrerich over Reichsbank en Bundesbank
en tenslotte G . Nardozzi over de Banca d'Italia . Het resultaat stelt om
meerdere redenen teleur. Om te beginnen zijn de vijf artikelen nogal ongelijk van kwaliteit en karakter. Ten dele komt dat door een gemeenschappelijk probleem: het betreden gebied is grotendeels terra incognita,
onder andere door de verdoezeling van de relatie tussen regering en centrale bank. Maar blijkbaar was aan de auteurs bovendien grote vrijheid
gelaten ten aanzien van de manier waarop zij het onderwerp mochten behandelen. Sylla, Cairncross en Holtfrerich wisten daarmee het beste raad
en hun stukken komen ook het meest overeen: na een korte behandeling
van de gang van zaken in de negentiende eeuw schetsen zij de trend vanaf
de Eerste Wereldoorlog tot het begin van de jaren tachtig, op basis van
de wettelijke voorschriften, parlementaire onderzoeken, naar buiten getreden conflicten etc. Bouviers artikel mist een vergelijkbare structuur;
klagend over een gebrek aan bronnen schaatst hij opgewekt heen en weer
tussen 1850 en 1980, kwistig details en anecdotes rondstrooiend. Hij concentreert zich tenminste nog op de specifieke relatie tussen centrale bank
en overheid, maar Nardozzi heeft een uitgangspunt gekozen, dat van de
overige artikelen totaal verschilt . Van mening dat een centrale bank aIleen
vanuit de relaties met het bankwezen bp:grepen kan worden, beschrijft hij
het beleid van de Banca d'Italia inzake de opbouw van een modern vertakt financieel systeem sinds de Tweede Wereldoorlog. Met zijn uitgangspunt heeft Nardozzi natuurlijk gelijk, maar de feitelijke relatie tussen regering en centrale bank bespreekt hij verder nauwelijks en zijn stuk valt
dan ook wat uit de toon.
Een samenbindende inleiding had de ongelijksoortigheid van de bijdragen
kunnen compenseren. Daarvoor dient echter een stuk, dat F . Vicarelli
oorspronkelijk schreef als afsluitend commentaar voor het congres, waar
de hier gebundelde bijdragen werden gepresenteerd. Ais zodanig bevat
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het veel behartigenswaardige opmerkingen, maar als inleiding biedt het
te weinig greep op het onderwerp . Ondanks de kwaliteit van drie van de
vijf bijdragen dus een gemiste kans door het ontbreken van een kader in
de vorm van een gemeenschappelijke vraagstelling, algemene conclusies
en afweging van alternatieven. Jammer, want hoewel de geschiedenis van
afzonderlijke centrale banken vrij goed gedocumenteerd is, bestaat er
dringend behoefte aan studies die rol en functioneren ervan in het verleden met elkaar vergelijken . Het wachten is op een Cameron.
Joost Jonker

150 Jaar spoorwegen. J.A. Faber (red.), Het spoor, 150 jaar spoorwegen in
Nederland (Amsterdam/Utrecht: Meulenhoff/NV Nederlandse Spoorwegen , 1989) 352 p.
G.H. Jansen (red.), Verzonken spoor. Gesprekken met oud- medewerkers van de
spoorwegen (Amsterdam/Utrecht: MeulenhoffiNV Nederlandse Spoorwegen, 1989) 248 p.
Het zal nauwelijks iemand ontgaan zijn dat de Nederlandse Spoorwegen
(NS) dit jaar een jubileum te vieren hebben. Door middel van een geruchtmakende tentoonstelling, via radio en televisie, en zeker niet op de
laatste plaats via het gedrukte woord, heeft iedere Nederlander kennis
kunnen nemen van het heugelijke feit dat 150 jaar geleden de eerste spoorlijn tussen Amsterdam en Haarlem in gebruik genomen werd. Maar weinig bedrijven zullen in staat zijn hun jubileum op een dergelijke grootschalige wijze aan te pakken, maar niet iedereen wordt dan ook 150 jaar.
De NS zelf bestaat overigens pas sedert 1938. In het publicitaire geweld,
waarin vrijwel iedere uitgever een graantje tracht mee te pikken, neemt
het gedenkboek in opdracht van de jubilaris zelf geschreven, een bijzondere positie in.
De opdracht tot het schrijven van dit boek werd gegund aan een collectief
van zeven wetenschappers onder leiding vanJ.A. Faber. Vergeleken met
eerdere opdrachten was dit al een hele opluchting, niet in de laatste plaats
voor historici, die deze keer een £link aandeel voor hun rekening nemen .
Bij eerdere gelegenheden werden immers opdrachten gegund aan meer
populair schrijvende auteurs. Bij het 125-jarigjubileum in 1964 verscheen
van de hand van dr. J. M. (,veelschrijver ' ) Fuchs 125 jaar spoorwegen in Nederland. Een geiUustreerde geschiedenis in sneltreinvaart; een boek met een treffend gekozen tite!' In 1979 , bij het 140-jarig bestaan, verscheen Mens en
trein, een produktie van Rob de Wind en Alexander Pola. In de inleiding
van deze uitgave meldt de toenmalige directeur van de NS , M.G. de
Bruin, dat hij blij is dat het geen 'gebruikelijkjubileumboek' is geworden .
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Daarmee gafhij te kennen niet of slecht geinformeerd te zijn, want vrijwel
ieder bedrijf dat iets te vieren had gaf toentertijd een dergelijk fotoalbum
met vlotgeschreven bijschriften uit.
De NS heeft bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan gekozen voor een
'verantwoorde vastlegging van 150 jaar geschiedenis van spoorwegen in
Nederland' . Centraal daarin staat de wisselwerking tussen spoor en maatschappij, met de nadruk op de periode 1939- 1989. Zoals genoegzaam bekend heeft de keuze voor een groep auteurs boven een of hooguit twee
auteurs zowel voor- als nadelen. Het is dan ook niet moeilijk om een aantal nadelen hier aan te halen en daarbij te verwijzen naar de tekst. Verschillende aspecten van de relatie overheid-NS worden in vrijwel iedere
bijdrage aan de orde gesteld, de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog komt
in minstens twee bijdragen uitgebreid ter sprake . Maar dat zijn kleinigheden . Hinderlijk vind ik weI de behandeling van de sociale en culturele betekenis van de NS na de Tweede Wereldoorlog . Wat voor de auteur A .C .
Zijderveld een gegeven is, namelijk 'dat de NS op ingrijpende wijze heeft
bijgedragen tot de ontwikkeling en modernisering van ons land' (p. 252)
is nu juist iets dat zijn mede-auteurs voorzicht trachten uit te zoeken. Zo
zijn er meer voorbeelden: de vaststelling van Faber dat er over de periode
1839-1939 al geschreven is en dus meer behoefte is aan een geschiedschrijving over de laatste vijftig jaar, lijkt vooral ingegeven door het verlangen
van de opdrachtgever naar een meer op de actualiteit gerichte aanpak en
niet door het feit dat er al veel gepubliceerd is over deze periode. Dat is
namelijk niet het geval, zoals W. van den Broeke in zijn bijdrage terecht
vaststelt. De herdruk van J. H. Jonckers Nieboer, De geschiedenis der Nederlandsche spoorwegen (oorspronkelijk verschenen in 1908 en in 1938 bijgewerkt tot de oprichting van de NV De Nederlandsche Spoorwegen) vorig
jaar voorziet duidelijk in een behoefte en dat is tekenend.
Het nu voorliggende boek is zeker geen slecht resultaat. De afzonderlijke
stukken zijn over het algemeen helder en goed geschreven . Verschillende
aspecten van de spoorwegen als techniek (A .D. de Pater), planologie (R .
Dijksterhuis), economie (C.J. Prins), de relatie met de overheid
a .W.p .p . van den Noort) en de sociale en culturele betekenis van de NS
(A.C. Zijderveld) worden geplaatst tussen bijdragen over de eerste honderd jaar (W. van den Broeke) en de toekomst van de NS (L.A.M. van
der Linden) . In een dergelijke aanpak is terecht geen plaats voor nostalgische beschouwingen en de geur van stoomlocomotieven . De zakelijke toon
overheerst. Persoonlijk heb ik veel waardering voor de bijdrage van Van
den Noort, 'Gemengde gevoelens. Vijftig jaar relatie NS- overheid.' Met
name het eerste deel handelend over oorlog (voornamelijk gebaseerd op
het onderzoek van J .C . Riiter, Rijden en staken) en de positie van Goudriaan als president-directeur. De poging van de overheid om een meer
marktgericht beleid bij de NS te introduceren door de benoeming van de120
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ze van Philips afkomstige deskundige, leed schipbreuk door moedwillige
obstructie van binnen uit.
Toch is er iets mis met dit boek als geheel. Na lezing blijft de vraag onbeantwoord voor wie dit boek nu eigenlijk bedoeld is . Zowel Meulenhoff
als de NS wensen dit boek in vele handen en gezien de langdurige hoge
plaats van Bet Spoor in de non-fictie top-tien lijkt dit aardig te lukken. Bij
de presentatie ligt de nadruk op helder en toegankelijk, kortom voor een
breed publiek, zij het met enige wetenschappelijke pretenties . Deze
doelstelling is zowel vanuit de optiek van de opdrachtgever als van de uitgever te billijken. Natuurlijk, de economische geschiedenis van Nederland
zou meer gebaat zijn bij een grondige studie van het spoorwegbedrijf gedurende 150 of gedurende de laatste vijftig jaar. Maar in Nederland zal
men het echter voorlopig zonder een stu die moeten doen als die welke
T.R . Gourvish in opdracht van British Rail uitvoerde (T.R. Gourvish,
British Railways 1948-1973. A business history (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
Van de andere kant is het ook niet echt een boek voor een breed publiek
geworden . Daarvoor is het te overladen met feiten, worden zaken die aIleen voor economisch-historici duidelijk zijn naar voren gebracht (zo
wordt op p . 60 Fogel en zijn onderzoek naar de betekenis van de Amerikaanse spoorwegen voor de groei van de economie ten tonele gevoerd) en
lijkt mij een hoofdstuk als dat over de bedrijfsvoering van de NS te ontoegankelijk. Ik vermoed dat een groot aantal kopers teleurgesteld zullen zijn
over het gebodene, voor het merendeel van de kopers te zwaar, te wetenschappelijk, door recensenten dan aangeduid als 'een boek waar je voor
moet gaan zitten . '
Nu is dat niet de groep waarvoor het werk hier eigenlijk gerecenseerd
wordt. Gewoonlijk wordt hier een boek slechts beoordeeld op de waarde
voor de economische geschiedenis en die betekenis is, dat mag inmiddels
duidelijk zijn, niet erg groot. Desondanks meen ik dat ook deze kritiek
hier op zijn plaats is. Van een opdracht als deze kan een sterk wervende
kracht uitgaan ten gunste van meer historisch onderzoek in opdracht van
bedrijven . Die wervende kracht gaat van dit boek niet uit. De redacteur
is er onvoldoende in geslaagd om het tot een geheel te vormen, de bij tijd
en wijle toch stroef lopende verhalen te polijsten en hinderlijke doublures
te voorkomen . Zoals al opgemerkt komen deze bezwaren voor een groot
deel voort uit de keuze voor een schrijverscollectief (goedkoper?) in plaats
van een ter zake kundige historicus (e.g. econoom of socioloog), die bovenal in staat is een sterk verhaal te schrijven. Zo'n verhaal waaraan aIleen een kenner kan zien hoeveel werk er aan ten grondslag ligt. Een dergelijke opdracht tot een goed einde brengen moet toch ook binnen het bereik van een historicus liggen.
Behalve inhoudelijke zaken, die uiteraard de meeste aandacht dienen te
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krijgen, moet mij van het hart dat ook de uitvoering teleurstellend is. De
omslag van het boek doet een uiterst moderne en visueel aantrekkelijke
presentatie verwachten . Die reikt echter niet verder dan de stofomslag. De
lay-out is wat onevenwichtig en vooral de keuze van de foto's blijft ver onder de maat en de grafische presentatie van statistische gevens rommelig .
Het spoorwegbedrijf is op zichzelf een aantrekkelijk onderwerp voor visualisering, en dat betreft niet alleen foto's van oude locomotieven. Zowel
bij particulieren als bij verenigingen en instellingen bevindt zich een ruime keuze aan interessant fotomateriaal . Toch beperkt men zich tot een
klein aantal particulieren en waarschijnlijk het archief van de uitgever zelf
voor een aantal 'maatschappelijke' plaatjes (demonstraties, provo etc.)
die overigens hier niets te zoeken hebben. Bovendien zijn de meeste foto's
afgedrukt op postzegelformaat.
Met dit hinken op meerdere gedachten is de geschiedenis van de spoorwegen in Nederland niet veel verder gekomen . Het beeld dat wetenschap
moeilijk toegankelijk is en geschiedenis een zaak van vele feiten, blijft ook
nu onaangetast. De kans om voor een groot lezerspubliek een gedegen en
goed leesbare studie te presenteren, is blijven liggen . Uiteindelijk profiteert niemand van deze uitgave, misschien de uitgever.
Was in het officieJe gedenkboek van de NS terecht geen plaats nostalgie
en de geur van locomotieven, in het geschenk aan het personeel is daarvoor volop plaats ingeruimd. Aan G.H. Jansen, hoogleraar sociologie in
Utrecht, is de opdracht gegeven om een boek met herinneringen van oudwerknemers van de NS samen te stellen . De samensteller heeft veertien
gesprekken met hen vastgelegd. De gesprekspartners werden geselecteerd
uit alle lagen van de hierarchie. Het resultaat is een bijzonder aardig
boek, met interessante verhalen over een aantal steeds terugkerende therna ' s die het spoorwegbedrijf en het leven als spoorman of -vrouw betreffen. Natuurlijk , de scherpe kantjes zijn door de tijd afgesleten en de weergave van een aantal zaken is onjuist. Het geheugen is een zwakke bron.
Met opzet heeft de samensteller echter vermeden deze onjuistheden te
verwijderen. Mijns inzienst terecht. Het is mogelijk dat alleen zij die de
spoorwereld van dichtbij hebben meegemaakt (daartoe kan ik ook mijzelf
rekenen) dit werk weten te waarderen. Desondanks is Verzonken spoor een
zeer lezenswaardig boek geworden voor eenieder die zich met deze materie bezig houdt. Het vormt bovendien een uitstekende aanvulling op het
in de rubriek 'Verschenen literatuur' opgenomen boek van P. Dehing,
' . .. Eene soor~ dynastie van spoorwegbeambten '.
Co Seegers
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Gegoede ingezetenen. S.W . Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers engeerfden op de Veluwe tijdens Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830)
(Amsterdam: Vrije Universiteit, 1989) X + 218 p.

Hoewel het anders van opzet is beschouwt de auteur dit onlangs aan de
Vrije Universiteit verdedigde proefschrift als verwant aan de studies die
in de afgelopen jaren over de elite in een reeks Hollandse steden verschenen zijn . De vloed van recente werken over de landbouwgeschiedenis is
- hoe kan het anders wanneer het over de landadel gaat - eveneens te
bespeuren. Het is een werk geworden met een duidelijke vraagstelling die
gebaseerd is op uitvoerig archiefonderzoek en op grondige kennis van de
literatuur over het Veluwse, met name rond 1800. In h et verhaal staan
de Veluwse ambtsjonkers centraal.
Bij het onderzoek heeft de auteur in het bijzonder de vraag getoetst of tijdens het Ancien Regime de Veluwe wei zo feodaal was als A.J. Wichers
in zijn boek De oude plattelandsbeschaving (1965) betoogt; beheerste, zoals
Wichers beweert, de adel inderdaad de toegang tot de grond en hadden
deze heren het locale bestuur geheel in handen? Bij het eerste deel van de
vraag gaat het om de bezitsverhoudingen, bij het tweede punt komt de
machtsstrijd aan de orde . Het antwoord op deze kwesties geeft de auteur
in een zestal hoofdstukken. In hoofdstuk 1 beschrijft hij de plaats van handeling omstreeks 1800 naar aard, bodemgesteldheid en vooral onder het
aspect van de landbouw, terwijl in de hoofdstukken 2 en 3 de actores, te
weten ambtsjonkers en geerfden, de revue passeren . In de resterende
hoofdstukken (4 tim 6), die daarentegen chronologisch van opzet zijn, behandelt Verstegen de machtsverhoudingen en het voornaamste politieke
gebeuren. De conclusie luidt dat de ambtsjonkers tijdens het Ancien Regime steeds meer macht hebben verworven. Sinds de zestiende eeuw beheersten zij de rechtspraak en hadden zij met de steden de uitzetting van
de belastingen op het platteland in handen. Tijdens het bewind van stadhouder Willem III wisten zij vervolgens de inning van de belasting aan
zich te trekken, terwijl zij in de loop van de achttiende eeuw nog kerk en
armenzorg onder hun controle brachten. Dit bestuur van een uiteindelijk
kleine, gesloten groep was evenwel niet gebaseerd op een algemeen adelijk
overwicht in het grondbezit. H et land van de edellieden was vooral in de
Veluwezoom en in het vruchtbare gebied langs de IJ ssel gelegen, waar zij
de bezitsverhoudingen dan ook domineerden . De geerfden , die op grond
van hun bezit en hun fiscale verplichtingen, politieke invloed verlangden ,
boekten in dat streven pas blijvend succes, toen in 1795 de ambtsjonkers
voor 'de gegoede ingezetenen en hun voormannen, de "treffelijkste geerfden'" (p. 145) plaats moesten inruimen .
De dissertatie, die verzorgd geschreven is en een duidelijke opzet bezit,
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biedt heldere conclusies. Dat neemt niet weg dat de lezer zich door een
overdaad aan namen van edellieden en plaatsen heen te worstelen heeft.
Bovendien laat de scherpte van de gehanteerde termen en indelingen hier
en daar te wensen over. Zo worden in de tekst de gegoede ingezetenen tegenover de ambtsjonkers geplaatst (zie citaat enkele regels eerder), hoewel
in de titel van het boek onder deze term zowel de jonkers als de geerfden
lijken te worden verstaan. Dergelijke onnauwkeurigheden kunnen de analytische precisie schaden. Hoe kan bijvoorbeeld de periode 1650-1700 een
bloeitijd voor de adel genoemd worden, terwijl deze coterie nog in de achttiende eeuw in aantal en macht toenam? Immers de ambtsjonkers zijn tot
1732, toen de katholieken uit hun rangen gestoten werden, numeriek gegroeid. De schrijver vermoedt dat de crisis in de landbouw tussen 1650
en 1750 menig edelman naar inkomsten buiten de agrarische sector heeft
doen omzien en een ambtelijke carriere aantrekkelijk heeft gemaakt. Overigens moet het zoe ken naar nieuwe werkgelegenheid, waarbij een groot
deel van de Veluwse economie bij de Amsterdamse wereIdmarkt betrokken geraakt zal zijn, een algemeen verschijnsel zijn geweest. De jaren
1650-1750 kenden immers ook een niet geringe demografische expansie
(p. 10). Anderzijds zou de niet onbaatzuchtige getuigenis van orthodoxie
in 1732 er op kunnen duiden dat niet aileen de algemene welvaart en het
aantal ingezetenen onder druk kwamen te staan, maar dat daardoor ook
op de bestuurlijke 'overheadkosten' moest worden bespaard .
Wellicht zijn de laatste opmerkingen toe te schrijven aan de 'lange duur'
(180 jaar) die het proefschrift behandelt, maar wellicht ook aan de gevoeligheid van de recensent voor periodisering in samenhang. Wat hiervan
ook zij, in ieder geval staat vast dat de schrijver lof verdient voor zijn onderneming de studie van de elite van het graafschap Holland naar het hertogdom Gelre uit te breiden. Het is een initiatief dat anderen behoren na
te volgen.
Hubert P .H. Nusteling

Landbouwgeschiedenis van Oost-Vlaanderen. Ph. Kint, Prometheus aan-

gevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van de landbouw in OostVlaanderen 1815-1850. (Amsterdam: VU Uitgeverij, 1989) 460 p.
Onder een wat weidse titellevert Kint in zijn goed geschreven proefschrift
een al even uitvoerige als gedetailleerde analyse van de economische ontwikkelingen in de Oost-Vlaamse landbouw tijdens de eerste helft van de
negentiende eeuw - meer bepaald de periode 1820-1850. Daarbij heeft hij
zich - zoals hij in zijn inleiding aangeeft - vooral gericht op het bepalen
van macro-economische grootheden en het leggen van macro124
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economische verbanden. Het boek is opgebouwd uit drie delen . In het
eerste deel draagt de schrijver de bouwstenen aan voor het berekenen van
volume en waarde van de landbouwproduktie verderop in het boek. Hier
passeren ondermeer de omvang en samenstelling van het landbouw- en
gewassenareaal, de fysieke opbrengst, de omvang en samenstelling van de
veestapel en dierlijke produktie de revue . De feitelijke berekening van de
(gelds)waarde van de landbouwproduktie vindt vervolgens plaats in deel
II. De daar uitgevoerde bewerkingen culmineren in een becijfering van
de toename van deze geldswaarde tussen de peiljaren 1820 en 1850. Waar
eerdere auteurs deze eerste eeuwhelft typeerden als een periode van stagnatie, komt Kint op basis van zijn cijfers tot een zeer wezenlijke produktiegroei van 53 %. In deel III van het boek tenslotte wordt de 'inkomensverdeling' over de drie klassieke produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal aan de orde gesteld . De schijver condudeert dat de landvbouwsector
de economische motor van Oost-Vlaanderen in deze peri ode niet alleen
op toeren hield, maar deze zelfs in versnelling bracht en deze bevindingen
inspireerden hem dan ook tot de titel van zijn boek.
Kint toont zich in zijn omvangrijke studie niet alleen een bekwaam econometrisch rekenmeester; met de talrijke 'groene' uitweidingen in zijn betoog weet hij ook de indruk te wekken over een grote mate van deskundigheid te beschikken aangaande het landbouwbedrijf in de vroeg-moderne
tijd. Niettemin bekroop mij het gevoel dat deze detaillering het ontbreken
van een meer algemeen en breder inzicht in de aard van het landbouwbedrijf moest verhullen. Dit althans zou men kunnen concluderen uit de wijze waarop hij met het vroeg-negentiende eeuwse bronnenmateriaal omgaat en de conclusies die hij hieruit trekt, en het vormt in feite de basis
voor een drietal hoofdbezwaren die ik tegen het boek heb .
In de eerste plaats geeft Kint zich naar mijn smaak uiteindelijk te weinig
rekenschap van de omstandigheden waaronder en de wijze waarop zijn
basismateriaal tot stand kwam en de consequenties die dit heeft voor de
bruikbaarheid ervan . Hij gebruikt het als was al het cijfermateriaal de uitkomst van op moderne leest geschoeid statistisch onderzoek. Opmerkelijk
is het overigens hoe hij zijn bronnen aanvankelijk vaak nog wei kritisch
tegemoet treedt, maar vervolgens over de door hem zelf geformuleerde
bezwaren heen stapt om de cijfers 'aan te passen' en aldus in feite geheel
nieuwe te construeren. Andere keren worden de gegevens anderszins 'bijgesteld' door naar het hem goeddunkt aanname op aanname te stapelen.
In plaats van bij de resultaten van dit werk vervolgens een bandbreedte
aan te geven waarbinnen de verschillende kengetallen zich bewegen, rekent Kint deze niet zelden tot twee cijfers achter de komma 'nauwkeurig'
uit.
Hiermee komen we op een tweede belangrijk bezwaar tegen Kints wijze
van werken . Uitgaande van zijn kengetallen voert hij namelijk series van
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rekenkundige bewerkingen door, om zo uiteindelijk een bruto-, c.g.
netto-produktie te kunnen bepalen. Bij deze bewerkingen echter worden
impliciet aile onzuiverheden, aile onzekerheidsmarges die er aan zijn cijfers zitten, meegenomen en met elkaar vermenigvuldigd. Daar waar hij
tenslotte de verkregen uitkomsten presenteert en waar deze uitgedrukt
zouden moeten zijn in een bepaalde bandbreedte, geeft Kint een cijfer dat
tot op twee plaatsen achter de komma wordt weergegeven: de waarde van
de land bouwproduktie nam toe van 44 ,30 miljoen BFr. in 1820 tot 67 ,96
miljoen BFr. in 1850. Gezien Kints werkwijze moet men zich echter afvragen wat de waarde van deze cijfers is, door de buitengewoon grote
marges van onzekerheid in al de factoren die hem uiteindelijk hiertoe leidden .
Een derde meer algemeen bezwaar dat men tegen Kints studie kan maken, is het feit dat hij zichzelf onvoldoende rekenschap geeft van de landbouwkundige haalbaarheid van de door hem gepresenteerde cijfermatige
bevindingen. En bovendien , wat was de drijfveer die de boeren (groot en
klein) ertoe bracht deze aardverschuiving in de landbouweconomie te bewerkstelligen - even aangenomen dat deze ook werkelijk plaats had zoals
Kint deze construeert. Hoe bijvoorbeeld, zouden zij in een periode van
slechts ca. twintig jaar hun aardappelopbrengst hebben verdubbeld van
ca. 100 hl/ha in 1820 tot ca. 200 hl/ha in 1846 (tabel 1.12 of 1.17) zoals
Kint aangeeft ; of speelt hem hier misschien een metrologisch probleem
parten? Hoe deze en andere resultaten werden bereikt , is echter voor Kint
geen probleem.
Door middel van een paragraaf (1.4) in de inleiding op zijn boek suggereert Kint dat de motor achter al deze veranderingen lag in de 'vruchtwisseling', zonder daar later echter expliciet op terug te komen . Kint hanteert de term overigens (ofschoon hij beter van 'vruchtopvolging' had
kunnen spreken) alsof het om een volslagen nieuw fenomeen ging dat na
1650 geleidelijk zijn intrede deed. Nog afgezien van het feit dat hij de term
hier gebruikt als ware het de typering van het Vlaamse landbouwsysteem
van na 1650 als geheel, weten we dat de Vlaamse landbouw al in de late
Middeleeuwen sterk van karakter ging verschillen van die elders. In de
loop van het boek nu krijgt de lezer onvermijdelijk de indruk dat Kint het
effect van de invoering van de vruchtwisseling - om in zijn eigen termen
te blijven - pas tot uiting wil laten komen in de door hem gesignaleerde
groei in de periode 1820-1850.
Kint heeft mij met zijn boek niet kunnen overtuigen. Na lezing blijft bij
mij het gevoel dat zijn bevindingen landbouwkundig gezien voor een
groot deel in het luchtledige hangen. In zijn werkstuk is kwantitatieve
landbouwgeschiedenis verworden tot technocratisch cijfer-fetisjisme.
Jan Bieleman
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Landbouw in Indonesie. A. Booth, Agricultural development
(North Sydney: Allen & Unwin Australia 1988) 295 p.

In

Indonesia

In de economische geschiedschrijving van Indonesie neemt de landbouw
een centrale plaats in, niet aileen omdat het overgrote deel der bevolking
hierin werkzaam was (en is) maar ook omdat juist over deze sector zoveel
controverse is geweest onder de historici. De publikatie van Geertz' agrarische involutiethese in de jaren zestig inspireerde een hele generatie onderzoekers in binnen- en buitenland tot kritische monografieen over afzonderlijke regio's op Java waarbij men - in tegenstelling tot Geertz - op
de primaire bronnen teruggreep. Met dit boek tilt Anne Booth, toonaangevend in het Australisch onderzoek naar de economische geschiedenis
van Indonesie, de discussie uit boven het niveau van de nauwgezette case
studies . Ze waagt zich, wellicht ietwat prematuur, aan een synthese . Niettemin is het een mooi boek geworden dat de geinteresseerde vakgenoot in
een adem uitleest.
Booths conceptie is even ingenieus als eenvoudig. De ontwikkeling van de
landbouw in Nederiands-Indie/Indonesie gedurende de periode 18201985 laat zich splitsen in drie fasen: extensivering tot omstreeks 1920,
daarna intensivering tot 1960 en tenslotte produktiviteitsverhoging in de
meeste recente jaren. Op de lange termijn was er steeds expansie in de
agrarische sector maar om verschillende redenen. Deze fasering komt ook
tegemoet aan zowel Geertz' oorspronkelijke gedachte als de veelvuldige
kritiek daarop . De sporen van een intensiever gebruik van de grond op
Java, waarop Geertz leunde, worden ook door Booth gevonden maar het
verschilligt in de timing. Geertz had gelijk maar voor een latere periode;
hij had niet mogen extrapoleren terug in de geschiedenis. Met deze fasering rekent Booth bovendien af met het door Geertz en anderen gekoesterde beeld vanJava als een reeds omstreeks de eeuwwisseling volledig geexploiteerd eiland; ook na 1900 was er ruimte genoeg om nieuwe velden te
bebouwen.
Booths boek kent een overzichtelijke en doelmatige opbouw. Eerst wordt
een globaal overzicht gegeven van de ontwikkeling van de landbouw. Dit
mondt uit in genoemde fasering . Daarna wordt in drie afzonderlijke
hoofdstukken nader ingegaan op elke fase. Tenslotte volgen aparte hoofdstukken over respectievelijk de betekenis van exportgewassen voor de
landbouw en de (potentieIe) bijdrage van de landbouw tot de economische
groei ; in beide gevallen ligt de nadruk op de post-koloniale periode. Het
slotakkoord van het boek is optimistisch. Telkens weer treedt in de aanpassing aan nieuwe omstandigheden de dynamiel< van de Indonesische
landbouw naar voren. Het staat niet vast dat elke expert in de huidige ontwikkelingsproblematiek van Indonesie zich achter dit oordeel zou scharen. In goede economische geschiedenis is de beeldvorming nimmer uit
127

de lucht gegrepen . De impressies worden gestaafd door kwantitatief bewijsmateriaal . Zo ook in onderhavige geval. Bij de constructie van haar
fasering bezigt Booth een drietal variabelen: het verbouwde areaal, de input van arbeid en de output aan rijst en overige gewassen . Er is sprake
van extensivering zolang het verbouwde oppervlak blijft toenemen (buiten
Java uiteraard ook na 1920). Intensivering betekent meer input per hectare; in dit verband wijst Booth verontwaardigd Geertz' suggestie van de
hand dat de ratio tussen arbeid en grond op Java abnormaal hoog zou zijn
geweest. Alleen meer output per arbeider duidt op een gestegen produktiviteit en dit is, volgens Booth, eigenlijk pas sinds de jaren zeventig in Indonesie gerealiseerd .
Een sleutelbegrip in Booths argumentatie is de zgn. 'cropping ratio', de
verhouding tussen geoogst en totaal oppervlak van sawahs en ladangs.
Deze verhouding kan worden verbeterd door middel van irrigatie en een
meer intensieve verbouwing. Met behulp van multiple regressie toont
Booth aan dat reeds v66r 1900 de helft van de variatie in de 'cropping ratio' terug te voeren is op twee variabelen, de bevolkingsdichtheid van de
residentie in kwestie en het percentage gelrrigeerde grond . Soortgelijke
exercities dienen tot navolging binnen de geschiedschrijving van de landbouw op Java (waarvoor de gegevens veel beter zijn dan voor de overige
eilanden).
Enige kritische kanttekeningen mogen ook bij dit werk niet ontbreken . De
ruwe gegevens zijn nagenoeg zonder uitzondering ontleend aan secundaire bronnen; mogelijk kon het niet anders, maar voor een historisch werk
is het niet ideaal. Voorts is het jammer dat twee recente Nederlandse dissertaties, die van A. van Schaik en P . Boomgaard (vgl. NEHA-Bulletin 1
(1987) 1:28-29, 2:28-30), niet hierin zijn verwerkt. Soms loopt de auteur
in haar enthousiasme iets te hard van stapel, bijvoorbeeld wanneer zij bij
een correlatie-coefficient van slechts 0,47 spreekt van een significant positief verband tussen de opbrengst van sawah-rijst enerzijds en het aandeel
van de grond verbouwd met suikerriet; de conclusie dat de grond in de
suikerdistricten steeds beter was dan elders is op grond hiervan niet gewettigd . Tenslotte is het zeker toe te juichen dat een onderzoeker zich niets
aantrekt van de in Nederland zo geeerbiedigde caesuur tussen het koloniaIe en het post-koloniale tijdperk . Dit mag echter niet leiden tot een anachronistisch aandoende verwaarlozing van het onderscheid tussen voedselgewassen en exportgewassen - voor de Indonesische boer in de koloniaIe tijd maakte het veel uit of hij voor zichzelf dan wel voor de wereldmarkt
produceerde.
J. Thomas Lindblad
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Verschenen literatuur

samengesteld door Herman de Jong en Co Seegers

H .-J. Bontrup und N. Zdrowomyslaw, Die deutsche RUstungsindustrie vom
Kaiserreich bis zur Bundesrepublik. Ein Handbuch (Heilbronn: Distel Verlag,
1988) 228 p.
In vijf hoofdstukken schetsen de auteurs de omtrekken van de Duitse wapenindustrie aan de hand van de hoogte van de militaire uitgaven, de ontwikkeling van de wapenindustrie, de prijsvorming en winstontwikkeling
en tenslotte de samenhang met de economie als geheel, telkens voor de
vier episodes Keizerrijk, Eerste Wereldoorlog, Weimarrepubliek en Nazitijd. De hoofdtrekken worden op deze wijze zeker zichtbaar, maar door
het zwaar leunen op andere literatuur en de wisselende kwaliteit van het
cijfermateriaal blijft nogal wat oningevuld, terwijl bovendien het voortdurend hameren op de kwalijke samenhang tussen militarisme, wapenmdustrie en oorlog een diepgaande analyse verhindert.

Business history review 62 (1988) 3 en Business history . Special issue in Labour
and Business in modern Britain, onder red. van C. Harvey andJ. Turner
31(1989)2
Eind 1988 verscheen het tijdschrift Business history review geheel gewijd aan
multinationals. Vijf artikelen bevat het speciale nummer met als titel 'Focus on multinational enterprise'. In periode varieren de bijdragen van de
vijftiende tot en met de twintigste eeuw.
Een artikel van Constance Jones Mathers behandelt de betekenis van familiebanden in de intern at ion ale handel aan de hand van de familierelaties van koopmansfamilies uit Burgos in Frankrijk en Engeland (14701570). Eveneens in de pre-industrieIe periode gesitueerd is de bijdrage
van Ann Carlos en Stephen Nicholas over de Compagnieen als moderne
multinationals. Daarna volgen drie artikelen in deze eeuw van Harm
Schroter over Duitse ondernemingen in Scandinavie tijdens het Interbellum, Charles Cheape over de Amerikaanse multinational Norton Company en het Derde Rijk en tot slot Douglas West over de multinationale reclamebureaus.
Min of meer tegelijk kwam de Engelse pendant van de Business history
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review, Business history, eveneens met een speciaal nummer, gewijd aan arbeid en bedrijf in Groot Brittannie, voorzien van een inleiding door John
Turner. Achtereenvolgens komen aan bod een artikel van Di Drummond
over werkgevers en werknemers bij de Britse spoorwegwerkplaatsen, Alan
McKinlay en Jonathan Zeitlin over arbeidsorganisatie in de Britse
machine-industrie en Robert Fitzgerald behandelt New Unionism bij de
luciferfabriek Bryant & May. Opnieuw staan de Britse spoorwegen centraalin de bijdrage van Gerald Crompton, 'Labour and capital on the railways in the Inter-War years', gevolgd door een artikel van Howard
Gospel, 'Product markets, labour markets , and industrial relations: the
case of flour milling' en tot slot een artikel van Tom Donnelly en David
Thoms over management en arbeidsre!aties in de auto-industrie in Coventry .

R.P.T. Davenport-Hines and G. Jones (red.), The end of insularity: essays
in comparative business history (London: Frank Cass, 1988) 134 p .
De bijdragen in dit boekwerkje hebben alle gemeen dat zij thema's uit de
Britse bedrijfsgeschiedenis in internationaal perspectief plaatsen. Daarmee houdt iedere verdere overeenkomst op. Aan bod komen artikelen
over bank en beurswezen (Charles Munn en Ranald Richie), een vrij omvangrijke bijdrage van Mira Wilkins over Amerikaanse en Europese multinationals en de farmaceutische industrie in Duitsland, Groot Brittannie
en de Verenigde Staten Gonathan Liebenau) . Verder een aardige bijdrage over de ontwikkleing van de opleiding en de positie van economen na
1945 (Robert Locke) en een bijdrage van Howard F. Gospel over de traditionele zwakke plek van de Britse economie, de beheersing van de factor
arbeid.
Doe! is vooral te benadrukken welke betekenis internationaal verge!ijkend
onderzoek kan hebben op het gebied van de bedrijfsgeschiedenis . Vooral
inJapan en de Verenigde Staten heeft deze benadering al tot goede resultaten geleid. De samenstellers achten deze aandacht juist voor Britse
historici nodig. Ik denk dat ook voor Nederlandse historici geldt.

P.W.N.M . Dehing, '.. . Eene soort van dynastie van spoorwegbeambten '. Arbeidsmarkt en spoorwegen in Nederland 1875- 1914 (Hilversum: Verloren, 1989)

183 p . [Amsterdamse historische reeks; grote serie, deel 7]
Dit boek is een geheel herziene versie van de doctoraalscriptie, waarop
Dehing in 1987 afstudeerde bij de vakgroep Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam.
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Centraal staat de vraag naar het functioneren van de arbeidsmarkt voor
spoorwegpersoneel en de rol die de spoorwegen gespeeld zouden kunnen
hebben bij de unificatie van de nationale arbeidsmarkt en daarmee bij de
economische integratie van Nederland . De studie is gebaseerd op onderzoek van de archieven van de spoorwegmaatschappijen in het Algemeen
Rijksarchief en bij de Nederlandse Spoorwegen. Een schat aan vooral
kwantitatief bronnenmateriaal is als bijlage toegevoegd .

P. Graf, Een ongel&'ke str&'d. Wilton -Fe&'enoord 1983-1988 (Haarlem
Boer Maritiem, 1989) 237 p .

De

Een boek voor wie wil weten hoe het is afgelopen met de werf WiltonFeijenoord nadat de Tweede Kamer in december 1983 besloot geen exportvergunning af te geven voor de vervolgorder van onderzeeers voor
Taiwan . NRC-Handelsblad-journalist Grafheeft in opdracht van de WFdirectie met dit boek de vijfjaren beschreven die voorafgingen aan de sluiting van de afdeling nieuwbouw van deze Schiedamse werf. In zijn ogen
is de tot 1983 kerngezonde nieuwbouwafdeling door de overheid bewust
op allerlei terreinen tegengewerkt (een mening die hij deelt met de directie
van WF) , om de concurrerende (semi -) overheidswerven de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij en de Koninklijke Maatschappij De Schelde te
Vlissingen meer lucht te geven . Gebruik is gemaakt van het WF- bedrijfsarchief en er zijn gesprekken geweest met (oud-) bewindslieden, kamerleden en topambtenaren bij Economische Zaken en Defensie en met de bewindvoerders van de moedermaatschappij Rijn-Schelde Verolme. Helaas
beschikt het boek niet over een notenapparaat; een ernstige omissie gezien
de vele citaten en vermelde rapporten.

D. A . Hounshell and J. K. Smith jr., Science and corporate strategy: DuPont
R&D, 1902-1980 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988) XX
+ 756 p. [Studies in economic history and policy)
Rond de eeuwwisseling behoorde DuPont tot een van de weinige grote bedrijven die er toe overgingen eigen laboratoria op te rich ten teneinde het
concurrentievermogen van de onderneming te versterken . Aanvankelijk
bestond binnen DuPont de nodige scepsis over de betekenis van deze research afdeling voor de ontwikkeling van de onderneming. In de loop van
dertig jaar wist de Research and Development (R&D) duidelijk aan betekenis te winnen, vooral na een reeks van commercieel succesvolle uitvindingen (neopreen, nylon etc.). Sedert de jaren veertig groeide DuPont
voornamelijk in horizon tale richting. Dit leidde tot het besef dat te weinig
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in de fundamenten van de onderneming, de ontwikkeling van nieuwe produkten, gei'nvesteerd was. Een massief onderzoeksprogramma in de jaren
zestig mislukte echter, maar had wel een forse aderlating voor de reserves
tot gevolg.

J.J.

Hutter, Toepassingsgericht onderzoek in de industrie: de ontwikkeling van de
kwikdamplampen hij Philips, 1900-1940 (S.l.: Hutter, 1989) 390 p.

De reden om deze dissertatie, waarop Hutter op 9 december 1988 promoveerde, onder de aandacht te brengen is voornamelijk ingegeven door de
aandacht die in deze studie geschonken wordt aan het verband tussen wetenschap, techniek en industrie. Centraal staat de relatie tussen toepassingsgericht onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe industriele produkten. Deze vraagstelling wordt geplaatst in een periode waarin steeds meer
bedrijven wetenschappers aantrekken om in speciale laboratoria onderzoek te doen. Het onderzoek is gebaseerd op de archieven van Philips en
gesprekken met oud-medewerkers van het Natuurkundig Laboratorium
van Philips.

A. Kadish, Historians, economists, and economic history (London: Routledge,
1989) XII + 297 p.
Het teruggaan naar de 'roots' van de economische geschiedenis begint in
Groot Brittannie epidemische vormen aan te nemen. Kort achter elkaar
verschenen een aantal monografieen (zie ook vorige NEHA-Bulletins) en
tijdschriftartikelen over dit onderwerp.
De aandacht van deze studie, geschreven door Alon Kadish is vooral gericht op het losmakingsproces, de afscheiding tussen economie en economische geschiedenis. Hij belicht daarbij niet alleen theoretisch wetenschappelijke ontwikkelingen, maar voIgt dit proces ook bij individuele wetenschappers. Hij richt zijn aandacht daarbij vooral op de economen in
Oxford en Cambridge. Natuurlijk, veel aan dit boek is Engels, de controverses zijn Engels, maar toch kan de ontwikkeling van de economische geschiedenis niet gezien worden los van de ontwikkeling in Groot Brittannie. Daarom blijven dit soort werken ook voor Nederlandse economischhistorici belangrijk.
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L . Karsten, De achturen dag. Arbeidstijdverkorting in historisch perspectiif 18171919 (Groningen : Universiteitsdrukkerij Groningen, 1989) IX + 402 p .
In zijn dissertatie, verdedigd in april dit jaar, beschrijft Luchien Karsten
de geschiedenis van de strijd voor de achturendag, het spoor volgend vanaf het begin in Engeland om via de Verenigde Staten en Australie weer
in Europa en uiteindelijk in Nederland te belanden. Hij onderzoekt de rol
die artsen, geestelijken, politici en sociaal bewogen ondernemers hebben
gespeeld, maar schrijft de successen vooral toe aan het optreden van de
vakbeweging. De verkorting van de arbeidstijd was zeker geen automatisch gevolg van de technische ontwikkelingen in de bedrijven, al maakten
die het wei mogelijk dat de maatregelen zonder schade voor de produktie
genomen konden worden; integendeel, ze had den vaak het omgekeerde
effect. Karsten eindigt met een politiek-filosofisch pleidooi voor een verdere verkorting van de werkdag .

E . Kerridge, Trade and Banking in Early Modern England (Manchester: Manchester University Press, 1988) 185 p .
Kerridge beschrijft in dit boek de ontwikkeling van de economische instituties van Engeland in de zestiende en zeventiende eeuw, de periode van
de prijsrevolutie. Aan de orde komen : de opkomst van de stedelijke markten, van het handelskrediet, van de binnenlandse wissel en de 'bill on
London' (ter financiering van de buitenlandse handel) en van het bankbiljet. Het bijzondere van dit boek is de 'nieuwe' visie op de prijsrevolutie.
Volgens Kerridge vormen noch het edelmetaal uit Amerika, noch winstinflatie en bevolkingsgroei de oorzaak van de zestiende eeuwse prijsstijgingen . De echte oorzaak is een Schumpeteriaanse hausse van krachten die
allen in dezelfde richting werkten, met name de verspreiding van van produktiegoederen en nieuwe en betere produktiefaciliteiten, vooral in de
landbouw. Deze verbeteringen werden gefinancierd door middel van een
kredietexpansie, die weer mogelijk was gemaakt door betere betalingstechnieken. Hierdoor steeg niet aileen de omloopsnelheid van het
geld maar ook de feitelijke geldhoeveelheid.

c. P. Kindleberger,

The International Economic Order. Essays on financial crisis

and international public goods (New York: HarvesteriWheatsheaf, 1988) 237

p.
Een ruime selektie van recente essays en voordrachten is bij elkaar gebracht in de zevende uitgave 'collected papers' van deze vruchtbare
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schrijver. De artikelen in het eerste gedeelte lijken vooral geinspireerd te
zijn door de crisis van de jaren zeventig en de meer recente financiele en
economische problemen als de beurskrach van 1987, de internationale
schuldenproblematiek en de bankfaillissementen in de Verenigde Staten.
Kindleberger trekt regelmatig vergelijkingen met de gebeurtenissen van
de jaren dertig. In het tweede deel van de bundel komen onderwerpen aan
de orde betreffende de relatie tussen nationale overheden en internationaIe organisaties zoals: internationale handel, de vorming van de Europese
Gemeenschap, de positie van open economieen en internationale industriele normen . Ofschoon enkele artikelen reeds sterk gedateerd zijn,
blijven ze de moeite van het lezen waard, al was het slechts om kennis te
nemen van de enorme eruditie van de auteur op het terrein van de economie en de economische geschiedenis.

Chr. Macleod, Inventing the Industrial Revolution. The English patent system,
1660-1800 (Cambridge: Cambridge University Press, 1988) 302 p.
Het Britse patentstelsel veranderde in de achttiende eeuw van een instrument van koninklijke bemoeizucht tot een instrument van economische
concurrentie tussen uitvinders en producenten. Niet alleen het wettelijke
en politieke kader van dit stelsel komen aan de orde, ook besteedt de
auteur aandacht aan de beweegredenen van de uitvinders om patenten te
verwerven. Het blijkt dat men niet alleen patenten verwierf ter be scherming van de uitvindingen, maar ook uit prestige overwegingen. Tevens
worden er vraagtekens gezet bij de algemene opvatting dat uitvinders
vooral de ontwikkeling van arbeidsbesparende technieken als doel zagen.
Voorts wordt in het boek gepoogd om de betrouwbaarheid van de patentstatistieken te schatten in relatie tot de uitvindingsactiviteit en technische veranderingen in de eerste fase van de industrialisatie in Engeland.
Macleod wijst erop dat de ruimtelijke spreiding van de patenten een betere graadmeter vormt voor de opkomst van het industrieel kapitalisme dan
de reeds bekende centra van uitvindingsactiviteit.

w. C. McNeil, American money and the Weimar Republic. Economics and politics
on the eve of the Great Depression (New York: Columbia University Press,
1986) 352 p.
Gedurende de tweede helft van de jaren twintig werd door Amerikaanse
particuliere banken bijna drie miljard dollar aan Duitsland uitgeleend.
McNeil probeert in deze studie na te gaan waar deze leningen precies terecht zijn gekomen en analyseert hoe Duitslands afhankelijkheid van deze
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leningen de binnenlandse politieke en economische besluitvorming beinvloedde . Als gevolg van deze leningen woedde er een politieke strijd over
de kwestie welke groepen toegang hadden tot het geld en waarvoor het
aaJ1gewend moest worden; voor versterking van de produktiecapaciteit of
voor het uitvoeren van openbare werken. Voorts gaat McNeil in op het
verband tussen deze leningen en Amerika's isolationisme en op het effect
van de herste!betalingen op Duitslands binnen- en buitenlandse politiek.
De schrijver sluit af met een behande!ing van de relatie tussen de internationale kapitaalstromen, de Duitse fiscale politiek en de oorsprong van de
crisis van de jaren dertig.

P . Mathias and S. Pollard (red.) , The Cambridge economic history of europe.
Volume VIII: The industrial economies: The development of economic and social policies (Cambridge: Cambridge University Press, 1989) 1243 p.
Het achtste en laatste dee! van de in 1941 gestarte serie (van de eerste delen zijn in 1966 herdrukken verschenen) is tevens het laatste van drie delen over de periode van de industrialisatie in Europa, de Verenigde Staten
enJapan. Het centrale them a is de rol van de economische- en sociale politiek in de ontwikkeling van de industrieIe economieen. Behandeld worden onder meer: handelspolitiek van 1815 tot 1940 (Bairoch en Kindleberger); internationale en nationale financiele politiek en de gouden standaard van 1870 tot 1940 (Ford en Moggridge); be!astingen en openbare
fin ancien in Engeland, Frankrijk en Duitsland (Schremmer); overheidspolitiek ten aanzien van arbeid en arbeidsorganisaties in Enge!and
en op het continent van 1800 tot 1940 (Laslett en Rimlinger) . De tweede
he!ft van dit kloeke dee! is gewijd aan het algemene sociale en economische
beleid in diverse landen van circa 1850 (of soms nog eerder) tot 1940: Enge!and (vanaf 1776), de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland,
Oostenrijk-Hongarije en Centraal-Oost-Zuidoost-Europa, Rusland (vanaf 1917), Zweden enJapan . Per hoofdstuk is een bibliografie opgenomen.

B.R. Mitchell, British historical statistics (Cambridge : Cambridge University Press, 1988) XI + 886 p.
Zeventien jaar geleden verscheen het door B.R . Mitchell en Ph. Deane
samengestelde Abstract of British historical statistics, aangevuld door Second
abstract of British historical statistics . Nu is dan de tweede, gehee! bijgewerkte
druk verschenen. Het doel van de uitgave is het beschikbaar maken van
historische data voor de onderzoeker, eenvoudig toegankelijk en zonder
het arbeidsintensieve verzamelen van en vergelijkbaar maken met. In ver135

ge!ijking met de eerste uitgave is vooral het aantal sociale reeksen uitgebreid en zijn de reeksen tot 1980 doorgetrokken . Enigszins teleurstellend
is dat uitkomsten van recente onderzoeksresultaten niet of nauwelijks
meegenomen zijn .
Natuurlijk wordt het onderzoek van Crafts en Williamson met betrekking
tot de ontwikke!ing van het nationaal inkomen tot 1850 opgenomen, maar
de nu omstreden cijfers van Deane en Cole nemen nog steeds de centrale
plaats in die zij al 25 jaar innemen. Daarmee is hun positie voor enige decennia weer gegarandeerd, jammer. Op zichzelf biedt een dergelijk overzicht vee! waardevols. De prijs van £ 80 maakt echter dat het werk aileen
in bibliotheken beschikbaar zal zijn.

M. Muller, Een economische geschiedenis van Europa vanaf de vroege middeleeuwen
tot omstreeks 1980. Historisch overzicht (Den Haag: Nijgh & Van Ditmar Universitair, 1988) 246 p .
Dit boek is bedoe!d als inleiding in de economische geschiedenis van
(West-) Europa voor studenten economie en geschiedenis aan MO- en
HBO-instellingen en aan universiteiten. De nadruk wordt vooral gelegd
op de chronologie en de feiten, waarbij de beschikbare ruimte precies
evenredig is verdeeld tussen de pre- industrieIe peri ode en de periode van
1750 tot nu (elk vier hoofdstukken). Per hoofdstuk besteedt Muller aandacht aan demografische ontwikkelingen en aan het weI en wee van de
agrarische sector, de nijverheid, het transport en de handel. Relatief veel
ruimte wordt gereserveerd voor de ontwikkeling van de produktietechniek . Algemeen belangrijk geachte kernpunten in de economische geschiedenis als de opkomst van de steden, de overzeese handel, de ontwikkeling
van financieIe technieken, de diverse industriele revoluties en de rol van
de overheid komen binnen het kader van de chronologie aan bod . Deze
traditionee! opgezette inleiding is voorzien van grafieken, tabellen en
kaarten en bevat naast een kort overzicht van aanbevolen literatuur ook
een register .

H. Pohl, Aujbruch der WeltwirtschaJt. Geschichte der WeltwirtschaJt von der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg (Stuttgart: Steiner, 1989) 401 p.
Pohl heeft als redacteur van de serie WissenschaJtliche Paperbacks Sozial-und
Wirtschaftsgeschichte het 24ste deel zelf voor zijn rekening genomen. Dit
werk beoogt een overzicht te geven van de wereldeconomie tussen 1850
en 1914. Nuttige inleidende hoofdstukken over het beschikbare literatuuren bronnenmateriaal, over de definiering van de wereldeconomie, over de
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politieke system en en over de ontwikkeling van de handelspolitiek. Op
thematische wijze komen de volgende onderwerpen aanbod: bevolkingsontwikkeling, produktie van en handel in industriele grondstoffen en
agrarische en industriele goederen, ontwikkeling van verkeer en communicatie, de monetaire systemen en het internationaal betalingsverkeer en
internationale technologie-overdracht. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de structuur van de wereldeconomie, opgedeeld in geografische
sectoren, aan de (internationale) conjuncturele ontwikkelingen en tenslotte aan enkele belangrijke trends in de wereldeconomie. Het boek bevat tabellen en een literatuuroverzicht van veertig pagina's.

C . von Roehl, Grosse Depression und Stagflation . Eine kritische Analyse der deutschen Wirtschaftspolitik 1927133 und 1970186 (G6ttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1988) 276 p .
Belangrijke aanzet voor deze studie vormt de volgens de schrijver geringe
effectiviteit van de Duitse economische politiek ten aanzien van de werkloosheidsbestrijding en de vermindering van de staatsschuld . De stagflatie
van de jaren zeventig is in Duitsland met een min of meer keynesiaanse
politiek bestreden; dit he eft echter niet geleid tot een vermindering van
de werkloosheid, terwijl het overheidstekort daarentegen fors is toegenomen. In de jaren tachtig zijn de concepten van de aanbodeconomie toegepast, maar ook deze hebben weinig resultaat opgeleverd ten aanzien van
de genoemde doelstellingen. In zijn onderzoek naar de oorzaken van dit
falen vergelijkt Von Roehl deze periode met de periode 1927-1933. Hij
concludeert dat de crisis van de jaren zeventig door de beleidsmakers foutief als een conjuncturele crisis werd ingeschat. Door het structurele karakter van de crisis werkte de keynesiaanse politiek dan ook averechts.
Verder pleit de schrijver voor belangrijke randvoorwaarden om de huidige werkloosheid te bestrijden: beperking van de inflatie, investeringen in
vast kapitaal, daling van de staatsschuld en deregulering. Kortom voor
een wereld van vrije prijzen en dynamische concurrentie.
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JAARVERSLAG 1988

A. VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1988
1. Algemeen
In het verslagjaar werden de besprekingen tussen departement van Onderwijs en Wetenschappen en bestuur van het NEHA over de onderbrenging van de bibliotheek in het gebouw van het Internationaal Instituut
voor Sociale Geschiedenis voortgezet. Naar het zich laat aanzien zal de
bibliotheek tussen februari en april 1989 verhuizen.
Binnen het kader van de ministeriele 'Nota Para-Universitaire Instellingen ' wordt nog steeds uitgegaan van onderbrenging van de EHB/NEHA
bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Verwacht
wordt dat deze onderbrenging in de loop van 1989 haar be slag zal krijgen.
Wegens beeindiging van het bestuurslidmaatschap van het NEHA moest
dr. H.C . van Straaten zich terugtrekken als vertegenwoordiger van het
NEHA in het bestuur van de Jacob Honig Stichting. Het bestuur yond
drs. H. Bordewijk bereid diens plaats in te nemen.
Het bestuur besloot in het verslagjaar tot het instellen van een Posthumusprijs . Deze prijs zal tweejaarlijks worden uitgereikt aan een jonge onderzoek(st)er, die zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op het gebied van
de economische geschiedenis door het schrijven van een scriptie of vergelijkbaar werkstuk. De redactie van het Economisch- en Sociaal-Historisch
J aarboek heeft zich bereid verklaard een reglement op te stellen, als jury
op te treden en een voordracht voor het bestuur voor te bereiden. Naar
het zich laat aanzien zal deze prijs voor het eerst in 1989 of in 1990 kunnen
worden uitgereikt.
De door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs opgerichte Stichting
Historie der Techniek ving in 1988 zijn werkzaamheden aan. Het bestuur
van het NEHA werd een bestuurszetel aangeboden in deze Stichting. Dr.
E.J. Fischer zal, namens het bestuur van de Vereniging, deze zetel bezetten.

2. Financien
Het verslagjaar moest met een tekort van ruim f. 75.000 worden afgesloten . Hierdoor is het eigen vermogen van de Vereniging afgenomen tot
ruim f. 280 .000.
Belangrijkste redenen voor dit tekort zijn het wegvallen van de subsidie
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van de Universiteit van Amsterdam, de aankoop van enkele bijzondere
collecties en de sterk toegenomen activiteiten van het NEHA. Wat het
eerstgenoemde punt betreft mocht worden verwacht dat de onderbrenging
van het NEHA bij de KNAW in een vroeger stadium zou plaatsvinden,
waardoor de kosten aanzienlijk lager zouden zijn dan thans het geval is
geweest. Aangezien de uitvoering van de eerdergenoemde 'Nota ParaU niverstaire Instellingen' echter lang op zich liet wachten, kon deze
kostenbesparing niet worden verwezenlijkt. Wat de toegenomen activiteiten betreft verwijst het bestuur kortheidshalve naar het verslag van de directeur.
Hoewel eerdergenoemde redenen voldoende aangeven waarom het tekort
aanzienlijk hoger is uitgevallen dan verwacht werd, is het duidelijk dat de
Vereniging niet jaar in, jaar uit met dergelijke tekorten kan werken. Het
bestuur is van mening dat de aansluiting bij de KNA W - die in 1989 verwacht wordt - en de dienstverlening aan het bedrijfsleven, er in de komende jaren toe zullen leiden dat tekorten kunnen worden voorkomen .

.'3. Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd op 16 mei in de Citadel van het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch gehouden . Het bestuur is dr. L. Pirenne,
scheidend rijksarchivaris in Noord-Brabant, dank verschuldigd voor de
geboden gastvrijheid.
De ledenvergadering keurde de verslagen over 1987 van bestuur en directeur a.i. goed en stelde de jaarrekening over hetzelfde jaar ongewijzigd
vast. Het bestuur werd, onder dankzegging, gedechargeerd voor het
boekjaar 1987. Tevens besloot de ledenvergadering de begroting voor
1989 ongewijzigd vast te stellen en werd het bestuur gemachtigd een kascommissie - te kiezen uit leden van de Vereniging - samen te stellen. Deze
kascommissie zal in de toekomst de taak van de accountant overnemen .
Nadat de voorzitter het huishoudelijk gedeelte van de algemene ledenvergadering had gesloten, volgde een interessante lezing van het oudbestuurslid drs . B. Woelderink, Archivaris van het Koninklijk Huis, over
het geschenk van het Nederlandse Bedrijfsleven aan Prins Hendrik der
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg-Schwerin.

4. Bestuur
De ledenJ.D . Van der Harten, die de Vereniging voorzat in de moeilijke
periode vanaf 1982, dr. J. Bartels en dr. H.C . van Straaten, die sedert
respectievelijk 1980 en 1982 in het bestuur zitting hadden, traden af en
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stelden zich niet herkiesbaar.
In de plaats van de heer Van der Harten werd de heer ir. J. W. M. van
Rooij, sedert 1987 lid van het bestuur, als voorzitter benoemd. Ais nieuw
lid trad tot het bestuur toe drs. J.C. van Kessel, directeur van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE).
Dr. E.J. Fischer, die sedert 1985 als gedelegeerd bestuurslid het directeurschap a.i. vervulde, werd op voorstel van het Bestuur met algemene stemmen door de ledenvergadering tot directeur van het NEHA benoemd.
Het bestuur was, na deze mutaties, als voigt samengesteld:
ir. J. W. M. van Rooij, voorzitter (1991)
drs. J.B.]. Bollerman, penningmeester (1992)
dr. E.]. Fischer, directeur en secretaris
drs. H. Bordewijk (1989)
prof.drs. J.W. Drukker (1989)
prof.dr. H.F.].M . van den Eerenbeemt (1991)
drs. J.C. van Kessel (1993)
prof.dr. P.M.M. Klep (1990)
dr. J. Lucassen (1992)
(getallen tussen haakjes geven het jaar van aftreden aan)

5. Huishoudelijk reglement
In het verslagjaar heeft het bestuur een huishoudelijk reglement opgesteld, dat het oude reglement moet vervangen. Dit huishoudelijk reglement werd door de ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld en is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

6. Posthumus Stichting
Op voorstel van het bestuur besloot de ledenvergadering het bestuur te
machtigen over te gaan tot de oprichting van een stichting. Deze stichting
zal in de toekomst allerhande zaken bevorderen, die niet uit de normale
exploitatiebegroting van het NEHA bekostigd kunnen worden. Teneinde
een en ander mogelijk te maken, zal een deel van het eigen vermogen van
de Vereniging ter beschikking worden gesteld van deze stichting. Besloten
werd om aan deze stichting de naam van de oprichter van het NEHA,
prof. dr. N.W. Posthumus , te verbinden.
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B. VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER 1988
1. Algemeen

1988 is voor de Vereniging een zeer vruchtbaar jaar geweest : het aantal
publikaties nam sterk toe, lopende projecten werden voortgezet en nieuwe
projecten opgezet. Dat deze activiteiten voortgang konden vinden, is in
belangrijke mate te danken geweest aan de grote inzet van het personeel
van de Vereniging, bestaande uit drs. J.J. Seegers (bibliotecaris), drs.
].L.].M. van Gerwen (wetenschappelijk medewerker/conservator),
mevr. E.J . Hitipeuw (bibliotheekassistente) en mevr . P.M. van der Storm
(secretaresse) .
Daarnaast ontving de Vereniging belangeloos medewerking van het
bestuurslid dr. J. Lucassen, sedert kort werkzaam op het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis, en drs. R. de Peuter, universitair docent aan de R .U . Utrecht die - tezamen met mevr. drs . K . Kilian en A .
Schijvenaars (R.U. Utrecht) en E. van Beek - alle niet-bibliotheekcollecties van het NEHA inventariseren. Voorts moeten hier genoemd worden
drs. B. Gales, drs. P. Dehing en drs. B. Hijma, die respectievelijk publikaties voor de Vereniging verzorgden en het archief van het NEHA inventariseerde. Naar het zich laat aanzien zallaatstgenoemde inventaris in
1989 gereed komen en gepubliceerd worden.
De financiering van het grote aantal publikaties is alleen mogelijk geweest
doordat het bedrijfsleven en verschillende fondsen bereid waren deze uitgaven financieel te ondersteunen. In dit verband past nadrukkelijk een
woord van dank aan Berenschot BV, Frans Mortelmans Stichting, Gamma Holding NV, M .A.O.C . Gravin van Bylandt Stichting, Nederlands
Instituut voor Efficiency, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Rijnland, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk NoordBrabant, Prins Bernhard Fonds, Raad van organisatie-adviesbureaus,
Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, Suikerstichting Nederland, Unger van Brero Fonds, Verbond van Verzekeraars in Nederland en Vereniging Oostersche Handel en Reederijen.
Het contract met mr.]. Swart uit Rotterdam, waarvan in vorige verslagen
melding werd gemaakt en waarvoor in 1986 een bedrag van f. 70 .000 was
gereserveerd, kon in het verslagjaar worden getekend. In het verlengde
hiervan kon drs. F . Horsten in augustus worden aangesteld. De heer
Horsten zal, in twee jaar tijd, het project 'Wegen in Nederland van de
16e tot de 1ge eeuw' uitvoeren. In de begeleidingscommissie van dit project namen zitting prof.dr. G. Borger en drs. H . Schmal - beiden van de
universiteit van Amsterdam - en dr. J. Lucassen en dr. E.J . Fischer, namens het NEHA. Naar het zich laat aanzien zal dit project in de daarvoor
gestelde tijd kunnen worden afgerond .
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2. Publikaties
Zoals hiervoor werd opgemerkt is het aantal publikaties van de Vereniging, in vergelijking tot voorgaande jaren, sterk toegenomen . In 1988 verschenen:
Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 51( 1988)
NEHA-Bulletin 2(1988) nrs . 1 en 2

E.S.A. Bloemen, Scientific management in Nederland 1900-1930
W.G . Heeres, L.M.J.B . Hesp, L. Noordegraaf en R.C .W. van der
Voort, From Dunkirk to Danzig; shipping and trade in the North Sea and the Baltic
1350 - 1850

G. P.J . V erbong, Technische innovaties in de katoendrukkery' en -verver&, in Nederland 1835-1920

P . Dehing en].J Seegers, Katalogus van gedenkboeken. De kollektie gedenkboeken
van ondernemingen en organisaties in de Economisch-Historische Bibliotheek

B.P .A. Gales en] .L.J .M. van Gerwen, Sporen van Leven en Schade. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen
[NEHA-brochure1 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief; EconomischHistorische Bibliotheek

In voorbereiding (publikatie verwacht in 1989/1990):
Economisch- en Sociaal-Historisch ]aarboek 52(1989)
Neha-bulletin 3(1989) nrs 1 en 2
Neha-brochure (Engelse versie)
Engelstalig ] aarboek
M. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing, de Nederlandse bietsuikerindustrie 1858-1919
NEHA-gedenkboek (75-jarig bestaan van het NEHA)
H . Lintsen e.a., Registers van het stoomwezen
] . Lucassen, De numismatische collectie van het NEHA
E. Fischer en]. van Gerwen (red .) Inleiding Bedrijfsarchieven. Beschouwingen over acquisitie, beheer en gebruik.
E . Fischer en J. van Gerwen, De geschiedenis van de firma Gelderman,
1817 -1981 (voorlopige titel)
.'3. Projecten
a. Gelderman

Afgezien van het al eerder genoemde project 'Wegen in Nederland' wordt
- in opdracht van de Gelderman Stichting te Oldenzaal - een onderzoek
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verricht naar de geschiedenis van de textielfabrieken van de Firma Gelderman vanaf haar oprichting in 1817 tot 1981. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dr. E.J. Fischer en drs. J . L.J . M. van Gerwen en zal resulteren
in een monografie, die in de tweede helft van 1990 het licht moet zien.
In de begeleidingscommissie van dit project namen zitting dr. A.L. van
Schelven, dr. J. Lucassen, ir. E.A. Gelderman (t en drs. J.J. van Eerden.

b. NERA Jubileumboek

In verband met het 75-jarig bestaan van de Vereniging in 1989 is het initiatief genomen om een gedenkboek over het NEHA te schrijven. Dit gedenkboek zal bijdragen bevatten van medewerkers en bestuursleden van
het NEHA, alsmede van enkele personen die dicht bij de Vereniging
staan , zoals drs . B. Hijma, drs. R. de Peuter en drs. A.J. Looyenga. De
redactie van de jubileumuitgave, die in september 1989 zal moeten verschijnen, is in handen van dr. E.J.Fischer, drs. J.L.J.M. van Gerwen en
drs . J.J. Seegers.
c. Gemeenschappelij"k Administratie Kantoor

In opdracht van het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) te
Amsterdam wordt een vooronderzoek verricht om te bezien op welke wijze en binnen welke tijd het historisch archief van het GAK en zijn voorlopers kan worden geinventariseerd. Na inventarisatie zal bezien worden in
hoeverre het archief zich leent als bronnenmateriaal voor economisch- en
sociaal-historisch onderzoek.
d. Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden

Ten behoeve van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
(NIA) werd eveneens een vooronderzoek verricht. Hier ging het om de
vraag op welke wijze een monografie over de geschiedenis van de arbeidsomstandigheden in Nederland het beste kan worden opgezet. Naar het
zich laat aanzien zal dit vooronderzoek - indien voldoende middelen kunnen worden gevonden - resulteren in een historische studie met bovengenoemd thema als onderwerp .
e. Inventarisatie NERA -col/ectie

Door dr. J. Lucassen en drs. R. de Peuter werd - in samenwerking met
mevr. drs. K. Kilian en A. Schijvenaars - voortgewerkt aan de inventarisatie van alle niet-bibliotheekgebonden collecties die zich in het bezit van
het NEHA bevinden. Mevrouw E. Hitipeuw verrichtte het typewerk voor
het projekt.
Een eerste inventariserende beschrijving van aIle stukken uit de collectie
van de Antwerpse collectioneur VelIe, in het bezit van het NEHA sedert
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het midden van de jaren twintig, kwam gereed. Vervolgens werd de
Hartkamp-collectie aangevat. Deze werd verdeeld in drie kategorieen: afzonderlijk te beschrijven originelen, collectief te beschrijven knipsels uit
de negentiende en vroeg-twintigste eeuw en tenslotte bibliotheekmateriaal. Met de beschrijving van zowel de individueel als de collectief te beschrijven stukken werd flink vordering gemaakt.
Nu het belangrijkste doel van het projekt, het bepalen van welke stukken
afzonderlijk opgeborgen, genummerd en beschreven dienen te worden
(tot nu toe ruim 11.000 stuks) en vervolgens het in eerste instantie beschrijven hiervan (tot nu toe ruim 10.000 stuks), naderbij begint te komen,
dient zich de noodzaak aan de tot nu toe gehanteerde beschrijvingen van
de 'Kleine Aanwinsten' in samenhang hiermee kritisch te bekijken. Daarmee is een begin gemaakt.
Als afzonderlijke aktiviteiten binnen het projekt dienen nog enkele zaken
genoemd te worden: in de eerste plaats het gereed komen van het overzicht: De NEHA Colleeties; een deelinventarisatie, van de hand van drs.
J .L.J.M. van Gerwen; in de tweede plaats een nader overzicht van de
Spaans- en Portugeestalige stukken uit de NEHA-collectie door drs. P.
Boorsma; in de derde plaats de samenwerking met drs. G.M. Welling van
de vakgroep Alpha-informatica van de R.D. Groningen die met behulp
van een groep studenten een gebruikersvriendelijke versie zal ontwerpen
van het gehanteerde Database-programma ten dienste van het inventarisatieprojekt.
Verwacht mag worden dat, ondanks de verhuizing, in het komend verslagjaar een eerste beschrijving van al het originele materiaal dat zich buiten de eigenlijke EHB in de NEHA-collecties bevindt, gereed zal komen.
Daar vallen de collecties Bruyard en Kleine Aanwinsten dan nog buiten.
Een groot deel van het papiergeld, deel van de numismatische collecties,
is door de conservatoren E.J.A. van Beek en dr. J. Lucassen op verantwoorde wijze in afzonderlijke hoesjes opgeborgen . De collectie werd op
verschillende manieren verrijkt. Met name dienen hier genoemd te worden de aankoop van papiergeld van de voormalige N ederlandse kolonies
Demerary en Essequibo uit de jaren 1820 (de waarde daarop is nog in guldens aangegeven) en de ontdekking - in een van de 'Kleine Aanwinsten'van tot nu toe onbekende assignaties van de Amsterdamse Wisselbank, te
beschouwen als de vroegste vorm van papiergeld in Nederland.

j Nationaal bedrijfsarehievenprojeet
In het verslagjaar is een aanvang gemaakt met de opzet van een zeer omvangrijk en - voor de economische geschiedbeoefening - belangrijk nationaal project. In het verlengde van de door het NEHA uitgegeven
bronnen- en literatuuroverzichten van het Nederlandse Bankwezen en het
Nederlandse Verzekeringswezen is een aanvraag ingediend bij het Mini145

sterie van Onderwijs en Wetenschappen en het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, om soortgelijke overzichten door het
NEHA te laten samenstellen voor aIle belangrijke bedrijfstakken in Nederland. Het Nederlandse bedrijfsleven zal verzocht worden om de
kosten, die met publikatie van deze overzichten gemoeid zijn, voor haar
rekening te nemen. Ook het bestuur van de Vereniging van Kamers van
Koophandel en Fabrieken in Nederland zal binnenkort benaderd worden
met een verzoek een dergelijk overzicht te laten samen stellen van de geschiedenis, de archieven en de belangrijkste literatuur betreffende de Kamers van Koophandel.
Aan het einde van het verslagjaar was nog niet bekend in hoeverre beide
ministeries bereid zijn middelen ter uitvoering van dit project ter beschikking te stellen.
g. Congressen

Op 29 januari organiseerde het NEHA, in samenwerking met het Internationaal Instituut voor Sociale Ceschiedenis (IISC) en de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) een congresdag over vorming, acquisitie, ontsluiting, ter beschikking stelling en gebruik van bedrijfsarchieven . Castvrijheid verleende de Universiteit van Amsterdam in de Agnietenkapel. Een woord van dank aan de adjunct-conservator, drs. E. van
Scheepen, is hier zeker op zijn plaats .
Het congres werd door een 120 geinteresseerden uit kringen van bedrijfsleven, wetenschapsbeoefening en archiefwezen bijgewoond. De op
dit congres gehouden voordrachten, alsmede de lezingen van de Werkgroep NEHA-Zuid - die op 9 juni door prof. dr. H. van den Eerenbeemt
werd georganiseerd te 's-Hertogenbosch, in het gebouw van de ProvinciaIe Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij (PNEM) - zullen in de
loop van 1989 worden gepubliceerd in de NEHA-brochure: Bedrijfsarchieven. Beschouwingen over acquisitie, beheer en gebruik.
Op 25 mei organiseerde het NEHA, samen met het IISC en het Nederlands Historisch Cenootschap, een congresdag met als thema: 'Eenheid
in Nederlands Verleden'. Ter gelegenheid van deze congresdag werd door
de Stichting Beheer IISC de brochure De Nederlandse geschiedenis als ajwijking van het algemeen menselijk patroon gepubliceerd van de hand van dr. C.
Davids, dr. J. Lucassen en prof. dr. J.L. van Zanden . Zowel de brochure,
waarvan een tweede druk moest worden verzorgd, als het congres, waaraan ruim 200 bezoekers deelnamen, mochten zich in een 'warme' belangstelling verheugen .
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4. Verhuizing
Zoals ook in het verslag van het bestuur is vermeld, zal de EconomischHistorische Bibliotheek in de eerste helft van het komend jaar overgebracht worden naar het voormalig pakhuis 'Koning Willem 1', gelegen
aan de Cruquiusweg in het oostelijk havengebied van Amsterdam . Dit
pakhuis kon dankzij een door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ter beschikking gesteld bedrag, geheel worden verbouwd voor
archief- en bibliotheekopslag ten behoeve van de 'dochter' van het NEHA, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis . Bij de verbouwing is rekening gehouden met de inhuizing van de EHB en het personeel van de Vereniging. Het stemt tot grote dankbaarheid dat de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen, drs. W. Deetman, in een tijd van grote bezuiniging, be reid bleek de nodige middelen voor aankoop van het gebouw en de verbouwing daarvan, ter beschikking te stellen.
In hetzelfde gebouw zullen ook de collecties van de Stichting Persmuseum
en de Stichting Film en Wetenschap (het audio-visueel archie£) worden
ondergebracht. Zodoende ontstaat een centrum waar complementaire collecties worden samengevoegd, dat zijn weerga niet kent.
Aangezien het IISG beschikt over een geautomatiseerd systeem , waarmee
de collectie ontsloten wordt, heeft het NEHA een verzoek gericht tot de
Minister om financiele middelen ter beschikking te stellen zodat ook de
bibliotheekcollectie van de Vereniging in dit systeem kan worden ondergebracht. Aan het einde van het verslagjaar was nog niet duidelijk of deze
middelen inderdaad beschikbaar zullen komen . Verwacht wordt dat
besluitvorming dienaangaande niet lang meer op zich zallaten wachten.

5. De Economisch-Historische Bibliotheek

a. Acquisitie
De aanwinstenlijst over het jaar 1988 is gesplitst in drie rubrieken. Naast
de selectieve lijst van recent verschenen literatuur, is dit jaar bijzondere
aandacht geschonken aan de verworven oudere literatuur. Bovendien is
een overzicht van verworven gedenkboeken als een vorm van supplement
op de in 1988 verschenen Katalogus van gedenkboeken van ondernemingen en organisaties in de Economisch-Historische Bibliotheek.
De aanwinstenlijst is gepubliceerd in het NEHA-Bulletin jaargang 1989,
nummer 1.
De uitgave van deze catalogus bleek niet alleen de toegankelijkheid van
de collectie te vergroten, maar gaf tevens meer bekendheid. Een aantal
schenkingen van gedenkboeken, welke nog in de katalogus bleken te ontbreken, was het directe gevolg.
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In het verleden beschikte het NEHA over een omvangrijke en belangrijke
collectie jaarverslagen van ondernemingen. Deze collectie beyond zich
voor het overgrote deel bij de vereniging in Den Haag. Na de decentralisatie van de archieven en de beeindiging van de activiteiten in Den Haag,
is deze collectie verspreid over Nederland . Nu echter de nieuwe huisvesting in het gebouw van het IISG een feit is, kan geprobeerd worden
deze collectie opnieuw op te bouwen . Een goede aanzet daartoe is de omvangrijke schenking jaarverslagen welke wij mochten ontvangen van het
commissionairshuis Broekman. Daarnaast droeg ook de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam aan het herstel van de collectie bij. Een deel van de collectie jaarverslagen werd indertijd overgedragen aan de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam. Inmiddels zijn met de huidige beheerder van deze collectie
afspraken gemaakt over de teruggave van dit dee!. Na de verhuizing in
april , zal bekeken moeten worden of de ontsluiting van deze collectie op
korte termijn te realiseren zal zijn.
Behalve de jaarverslagen schonk de Kamer van Koophandel voor Amsterdam ook dit jaar weer een aanzienlijke hoeveelheid publikaties aan de bibliotheek. Door bemiddeling van G. van Hooff ontving de bibliotheek een
collectie catalogi van ondernemingen . Verder verdienen de schenkingen
van dr. H.J.M. Witlox, de Vereniging voor de Effectenhandel en de bibliotheek van de Voedingsbond FNV, vermelding. Met het bankiershuis
Pierson, Heldring en Pierson werden contacten gelegd die in de loop van
1989 kunnen leiden tot de overdracht van archief, documentatie en een
deel van de bibliotheek.
b. Ontsluiting

Hiervoor werd al melding gemaakt van het uitkomen van de Katalogus van
gedenkboeken van ondernemingen en organisaties in de Eeonomiseh-Historisehe Bibliotheek. De katalogus is verschenen in de reeks NEHA-series V, nummer
2. Het stemt tot grote tevredenheid, dat ondanks de krappe personeelsbezetting een dergelijke uitgave tot stand gebracht kon worden. De herziening van de onderwerpscatalogus, aangevangen in 1982, is nagenoeg voltooid . Met het oog op de komende automatisering zal deze echter een kort
leven beschoren zijn.
e. Verzorging van de eolleetie

Ook dit jaar werd het gehele ter beschikking staande bindkrediet uitgegeyen aan het inbinden van tijdschriften. Het in 1987 door het bestuur beschikbaar gestelde extra restauratiekrediet werd overeenkomstig dit doel
be steed aan het herstel van een twintigtal banden. Voor het merendeel betrof het banden van werken van v66r 1850. Een deel van het geld werd
echter gebruikt om kwetsbare uitgaven van rond de eeuwwisseling bij wijze van proef te verstevigen door middel van een cassette.
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d. Bezoekersaantallen

Aantal bezoekers in 1988 in vergelijking met de drie voorgaande jaren :

Ie
2e
3e
4e

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Totaal

1988

1987

1986

1985

522
417
361
454

462
411
371
492

398
423
342
433

467
489
328
318

1754

1736

1596

1602

e. Externe contacten

De bibliotheek leverde in het afgelopen jaar een substantiele bijdrage aan
de gecombineerde tentoonstelling 'Het Oostindisch bedrijf, Amsterdam
en de V .O .C. 1602-1799' en 'Op basis van vertrouwen, de geschiedenis
van de Amsterdamse beurs' .
D e tentoonstelling werd gehouden in het Amsterdams Historisch Museum van 20 september 1988 tot 3 januari 1989 en werd door ongeveer
45 .000 mensen bezocht. Van grote betekenis was eveneens de bijdrage
aan de tentoonstelling 'Kijk Hollanders!' in Museum 'Den Tempel' in
Sittard, gehouden van 22 juni tot 29 augustus. Verder werd medewerking
verleend aan de tentoonstellingen ' Mode in prent II , 1795-1914' in het
Gemeentemuseum 's Gravenhage en aan de tentoonstelling 'Nederland
1913, kunst-cultuur-klimaat' in het Frans Halsmuseum in Haarlem.

6. Het Centraal Register van Bedrijfs-Archieven (CRBA)
De in 1988 door het CRBA verrichte werkzaamheden kunnen in een viertal categorieen worden onderscheiden:
a. Registratie

In 1988 is - het werd reeds eerder genoemd - een begin gemaakt met het
opzetten van een geautomatiseerd bestand van bedrijfsarchieven. Tot aan
zijn vertrek naar het IISG heeft drs . B. Hijma hierbij assistentie verleend .
In het najaar van 1988 zijn er plannen ontwikkeld voor een grootschalig
registratieproject om op basis van het onderzoek naar het Nederlandse
verzekeringswezen op soortgelijke wijze de registratie van het Nederlandse bedrijfsleven ter hand te nemen . In dat verband is reeds overleg tussen
het NEHA enerzijds en het CRPA, de Nederlandse Vereniging van Be-
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drijfsarchivarissen, de Rijksarchiefdienst en de ministeriele commissie inzake het Industrieel Erfgoed tot stand gekomen. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft inmiddels haar instemming met het plan
uitgesproken en financiele steun toegezegd.
Naast het verrichten van registratie-activiteiten heeft het CRBA telefonische en schriftelijke adviezen en inlichtingen verstrekt. Eveneens heeft het
CRBA een bemiddelende rol gespeeld bij de overdracht van archieven
aan het ARA en het Gemeentearchief Amsterdam .
V oorts heeft drs. J. L.J . M . van Gerwen zitting genomen in de werkgroep
Inventarisatie Audiovisuele Archieven in Nederland van de Vereniging
van Geschiedenis van Beeld en Geluid . Deze werkgroep heeft in het najaar van 1988 een gids van 252 audio visuele archieven in Nederland uitgegeven.
In samenwerking met de FIEN en het IISG heeft het CRBA op 29 januari
een goed bezochte studiedag over bedrijfsarchieven georganiseerd . De lezingen van deze studiedagen zijn integraal gepubliceerd in het tijdschrift
Industriele Archeologie 26 (1988). Deze lezingen zuBen tezamen met de
lezingen gehouden op de studiedag van de NEHA werkgroep Zuid in een
aparte brochure, welke in het najaar van 1989 zal verschijnen, worden gebundeld.
b. Opdrachten ten behoeve van derden c. q. onderzoek

In mei 1988 is Sporen van Leven en Schade. Een geschiedenis en Bronnenoverzicht
van het Nederlandse verzekeringswezen verschenen. Deze publikatie is door drs.
B. Gales en drs. J.L.J.M. van Gerwen in opdracht van het Verbond van
Verzekeraars in Nederland samengesteld.
Daarnaast zijn er onderzoeks- en/of inventarisatievoorsteBen geformuleerd voor de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders
(KVVG), de Gelderman-Stichting, het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA), de Kamers van Koophandel en Fabrieken in
Nederland en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) . Bij
een aantal projekten is reeds een begin gemaakt met de uitvoering .
c. Beheer

Ten behoeve van de ontsluiting van de NEHA-coBecties is onder meer
een deel-inventarisatie van het archieven- en documentenbezit van het
NEHA samengesteld.
d. Organisatorische aktiviteiten

In 1988 zijn er eveneens enige organisatorische en ondersteunende taken
ten behoeve van de Vereniging verricht waaronder het in samenwerking
met de bibliothecaris samenstellen van een NEHA/EHB brochure. In de
loop van 1989 zal hiervan een aangepaste Engelstalige versie verschijnen.
150

NEHA-BULLETIN 3 (1989) NR. 2

C. BIJLAGEN
Bijlage 1. Huishoudelijk reglement (vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van het NEHA op 16 mei 1988)

Bestuur
1. Het bestuur heeft het algemeen toezicht op de Vereniging het NEHA .

Commissie voor de collecties
2a. Het bestuur kan, al dan niet uit zijn midden, een commissie voor de
collecties benoemen.
2b. Bedoelde commissie bestaat uit tenminste twee leden; de leden van de
commissie worden voor een peri ode van vijf jaar benoemd en zijn terstond
herbenoembaar.
2c. Een lid, dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Commissie voor de publicatien
3a. Het bestuur kan, al dan niet uit zijn midden, een commissie voor de
publicatien benoemen; deze commissie be staat uit tenminste twee leden.
3b. De leden van deze commissie worden voor een periode van vijf jaar
gekozen en zijn terstond herbenoembaar.
3c. Een lid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4. De commissie van publicatien heeft als taak adviserend, coordinerend
en regulerend op te treden inzake het publikatiebeleid van de vereniging,
binnen de kaders hiervoor door het bestuur gesteld.

Commissies van redactie
5a. Het bestuur kan, op advies van de commissie voor de publicatie en
voor zover nodig, redactiecommissies benoemen voor verschillende (reeksen van) publicatien van het NEHA .
5b. De leden van deze commissies worden benoemd voor een periode van
vijf jaar; een aftredend lid is eenmaal terstond herbenoembaar.
5c. Voor de in artikel 5a genoemde commissies dienen er roosters van aftreden te zijn, die zo zijn opgesteld, dat de continuiteit van redactiebeleid
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zo vee! mogelijk kan worden gewaarborgd.
5d . Een redactielid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

Verslaglegging en financien
6. De in artike! 3 genoemde commissie en de in art ike! 5 genoemde redactie(s) zullen jaarlijks verslag doen van hun werkzaamheden.
7a. De commissie van publikatien zal jaarlijks voor 31 december een begroting indienen voor de publikaties die in het daaropvolgende jaar kosten
met zich zullen brengen.
7b .Voorzover er na genoemde datum manuscripten ter publikatie bij deze
commissie worden aangeboden, zal niet tot publikatie worden overgegaan
dan nadat het bestuur hiertoe zijn toestemming heeft gegeven.

Directeur
8. De directeur van het NEHA is ambtshalve lid van de in de voorafgaande artikelen genoemde commissien.
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Bijlage 2. Verlies- en Winstrekening NEHA 1988

Kostenplaats

Begroting

240 .000
Subsidie 0 & W
Subsidie UvA
10 .000
Contr.ldonaties
27.000
Verk. publikaties
10.000
Wegen in Nederl.( 1)
18.000
6. Overige opbr.
6.000
7. Bedrijfsarchieven(2) 50.000
8. Project Gelderman
1.
2.
3.
4.
5.

Totaal

9.
10.
11.
12.
13 .
14.
15 .
16.

Rekening

Neg.
versch.

236.000
9.083,01
26.260
21.383,76

Pos .
versch.

4.000
900
700

+ 11.400

18.298,78
3.664,23
36 .330,16
50.403,62

+

300

2.300
13.700

+ 50.400

343 .000

401.423,56

Alg. kosten(3)
60 .000
Kosten publ.(4)
30.000
Huisvesting
34.000
Bibliotheek (5)
190.000
Bedrijfsarchieven(6) 50.000
Overig (7)
Wegen in Ned.(8)
Project Gelderman

66 .647,39
72.317
1.840,52
150.416,53
66.828,67
24.615,25
18.298,78
50.403,62

6.600
42 .300

Totaal

364.000

481.367,76

-121.000

+ 47 .800

Tekort

-21.000

-79 .944,20

-142.600

+ 109.900

-

21.600

+ 62 . 100

+ 2.200
+ 45.600
16.800
4.600
300
50.400
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Toelichting:
1. Uit voorziening 1986 (zie ook toelichting bij de balans).
2. Op de post bedrijfsarchieven worden de inkomsten en uitgaven geboekt
die samenhangen met de werkzaamheden die drs . J. van Gerwen ten behoeve van de vereniging verricht. Het bestuur heeft enkele jaren geleden
besloten eventuele tekorten op deze post te dekken uit rente-opbrengsten
uit het NEHA-fonds; circa f. 8.500 van de rente-opbrengsten van het
NEHA-fonds zijn ten gunste van deze post in de Verlies - en Winstrekening verwerkt. Het resterende bedrag is ontvangen van de Geldermanstichting, ten behoeve van het schrijven van een economisch- en sociaalhistorische monografie over de firma Gelderman, waaraan de heren
Fischer en Van Gerwen werken.
3. Hierin zijn de accountantskosten al verwerkt ; het bestuur heeft in zijn
vergadering van 7 februari 1989 besloten - in verband met de spoedige liering van de EHB aan het IISG/de KNAW - de accountants te verzoeken
hun werkzaamheden te verrichten na de overgang.
4 . Gedenkboekenpublikatie (f. 23.000), NEHA-Bulletins, overige gepubliceerde manuscripten .
5. Verhoging verzekeringspremie van f. 3.000 naar f. 9 .000; er is ditjaar
geen voorziening voor de bibliotheek getroffen .
6. Uitbreiding werktijd drs . J. van Gerwen van vier naar vijf dagen per
week.
7. Numismatische collectie en inventarisatieproject Lucassen en De Peuter.
8. Zie toelichting onder noot 1.
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Bijlage 3. Balans per 31 december 1988 NEHA
ACTIVA

1987

1988

Bibliotheek
V oorraad eigen werken
Inventaris
Debiteuren en overige vord.
Effecten
Liquide middelen

p.m.
100
1
28.805
94.000
400.389

p.m.
100

47.403,99
71.000,476.864,21

Totaal

523.295

595.369,20

PASSIVA
Eigen vermogen:
Reserves
NEHA-fonds
Algemene reserve

231.441
13.638

Voordelige saldi:
Tot/met vorig jaar
Boekjaar

75.537
43.707

Voorziening Wegen Ned.
V oorziening Gelderman
Voorziening accountant
Crediteuren
Totaal

245.124

119.244
364.368
70.000

88.927
523.295

231.441
13.682,58

119.243,57
79.944 1 10

245.123,58

39 .299 1 47
284.422,95
51.701,22
28.846,38
7.200,23.198,65
595 .369,20
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Toelichting:
Het grootste deel der liquide middelen is belegd in kortlopende termijndeposito's.
In de crediteuren 1988 zit f. 122 .000 vooruitbetaling departement ten behoeve van het boekjaar 1989 besloten; de post bestaat voorts voornamelijk
uit rekeningen van de drukker en overige rekeningen, die nog op 1988
drukken.
NEHA-fonds: een bed rag van ca. f. 11.000 ten behoeve van een bijzondere collectie prijscouranten is direct ten laste van het NEHA-fonds gebracht. Het resterend rentebedrag van het NEHA-fonds (circa f. 8500,-)
is gebruikt ter financiering van post 7 van de Verlies en Winstrekening
(Bedrijfsarchieven) .
Wegen in Nederland: dit bedrag is in 1986 ten laste van de Verlies- en
winstrekening gebracht, ten behoeve van een onderzoek en boekuitgave.
Als tegenprestatie kon een collectie van de heer Swart worden verkregen
(testamentair vermaakt). Deze collectie heeft een waarde die overeenkomt
met - of hoger is dan - het gereserveerde bedrag (zie ook jaarverslag over
1986).
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Bijlage 4. Begroting 1990

A. Inkomsten
1. Subsidie O&W
2. Subsidie V.v .A.
3. Contributies
4. Bedrijfsleven
5. Verkoop pub!.
6. Overige ink.

Totaal A
B. Uitgaven
1. Bibliotheearis
2 . Wet. onderzoeker
3. Direetie/redaetie
4. Seer/eatalografe
5. Sehoonmaaksters
6. Bestuurskosten
7. Aequisitie
8. Publikaties
9. Verwarming enz.
10 . Bureaukosten
11 . Administratie
12. Overige kosten

Totaal B

KNAW
t.b.v.
EHB

NEHA

160.000*

50 .000*
20.000
70.000
6.000
8.000

160.000

154.000

75 .000
75.000
20.000
32.000

10.000

160.000

10.000
70.000
40 .000
- pm
2.000
12.000

pm
pm
pm

154.000

32 .000

A-B

* nog niet toegekend

lIse

-32 .000
20 .000

50.000

Toeliehting:
Aangenomen mag worden dat de liering van het NEHA aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetensehappen in de loop van 1989 zal
plaatsvinden. Dit heeft eonsequenties voor de opstelling van de begroting
voor 1990 en volgende jaren. Er dient dan een onderseheid gemaakt te
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worden tussen de Verenigingsbegroting en de begroting die onder medeverantwoordelijkheid van de Akademie moet worden uitgevoerd. Met een
en ander is in de begrotingsopstelling voor 1990 rekening gehouden.
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Bijlage 5. Balansvergelijking 1982 - 1988

U1

\0

ACTIVA
Bibliotheek
Voorraad
Inventaris
Debiteuren
Effecten
Liq.Middelen

1982

1983

1984

1985

1986

1987

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

100
1
21000
145000
44000

100
1
31400
156000
74000

100
1
26500
132000
69900

100
1
71000
108000
108400

100
1
127800
107000
238500

100
1
28800
94000
400400

100
1
49500
71000
476900

Totaal

210100

261500

228500

287500

473400

523300

597500

PASSIVA
Eigen Yermo
Alg. reserve
Saldo laatste

1982
186500
13700

1984
176700
13700
7800
200
198400

1985
192000
13700
7900
33500
247100

30100

40300

1986
211100
13700
41400
34100
300300
70000
103000

1987
231400
13700
75500
43700
364300
70000
88900

1988
231400
13700
119200
(77900)
286400
87700
223200

228500

287400

473300

523200

597300

Saldo dit jaar
Eigen VeTm.
V oorzieningen
Crediteuren

(25600)
174600
35600

1983
200600
13700
(600)
8400
228800
5500
34000

Totaal

210200

261600

1988

Opmerkingen :
1. Getallen tussen haakjes zijn negatief.
2. Tussen 1985 en 1988 is de subsidie van Universiteitswege geheel vervallen . Ook aan het ter beschikking stell en van personeel van universiteitswege is een einde gekomen in deze periode.
3. In hetzelfde tijdvak is de bibliotheekcollectie in waarde sterk gestegen.
In 1985 werd nog voor circa f. 40 .000 aangeschaft. Dit bedrag is daarna
met f.10 .000 per jaar gestegen tot f. 80 .000 in 1988. Bovendien is de collectie Swart ' verworven ' ter waarde van circa f. 70 .000.
4 . Tussen 1985 en 1988 is het aantal uitgegeven publikaties sterk gestegen. Zo werd sedert 1987 het NEHA-Bulletin uitgegeven en verschenen
een tiental monografieen of andere publicaties (NEHA- series III en
NEHA-series V) , afgezien van de verschijning van het ESHJb. Nagenoeg
al deze publikaties konden kostendekkend worden uitgegeven.
5. De waarde van de voorraad boeken is - hoewel voor f. 100 op de balans opgevoerd - sterk gestegen. Verwacht mag worden dat hier in de komende jaren nog redelijke inkomsten uit zullen vloeien .
6. Het E.V.is tussen 1983 en 1988 met zo'n f. 60.000 gestegen .
7. De waarde van de inventaris is sterk gestegen. Zo werden vier personal
computers, printers en een fotokopieerapparaat aangeschaft (aanschafwaarde circa f. 22 .000)
8. De activiteiten van het NEHA zijn sterk toegenomen (archiefregistratie, inventarisatie van collecties, publikaties, congressen, onderzoek, inventarisatie NEHA-archief, nationale samenwerking). Voorts is een
NEHA-uitgeverij gesticht, die nagenoeg aile uitgaven in eigen beheer uitgeeft.
9. De dienstverlening naar het bedrijfsleven en de wetenschap is sterk
toegenomen (informatie over bedrijfsarchieven enz.)
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