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De economische integratie van WestEuropa, 1945-1957
J. Linthorst Homan, leider van de Nederlandse delegatie bij de onderhandelingen over de oprichting van de EEG, schrijft in zijn memoires dat velen in Den Haag hem 'te zesserig' vonden . 1 Hij geeft de beschuldiging
ruiterlijk toe, maar kaatst de bal terug door op te merken dat andere ambtenaren dan 'Beneluxerig' of'OEES-erig' of'GATT-erig'waren. Hij had
er nog meer categorieen aan toe kunnen voegen, bijvoorbeeld die van de
aanhangers van een Verenigd Europa naar Amerikaans model of een andere vorm van federalisme. De houding van de federalisten tegenover de
EEG was ambivalent. Aan de ene kant ging het verdrag naar hun smaak
niet ver genoeg, aan de andere kant zagen zij het toch als een voorlopige
kroon op hun werk dat begonnen was met het grote congres in 1948 in
Den Haag waar de Raad van Europa uit voortkwam. Een eerste mijlpaal
was bereikt met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal (EGKS) in 1951, maar daarna volgden jaren vol teleurstellingen
en tegenslagen met als dieptepunt het mislukken van de Europese Defensie Gemeenschap (EDG) en de Europese Politieke Gemeenschap (EPG)
in 1954.
De gedachte dat de federalistische beweging de drijvende kracht was
achter de eenwording van Europa was lange tijd toonaangevend, ook onder de historici. 2 De laatste jaren begint hierin echter verandering te komen, met name door het werk van een aantal economisch-historici, enigszins aarzelend gevolgd door hun op de diplomatieke geschiedenis gerichte
collega's.3 Het gevolg is dat idealisme en de grote-mannen-theorie Gean
Monnet) een bescheidener plaats krijgen toegewezen en er meer oog komt
voor de economische belangen en de manier waarop ministers en ambtenaren zich door die belangen hebben laten leiden. Deze nieuwe benaderingswijze vloeit niet voort uit een toenemend cynisme . Het heeft meer te
maken met het feit dat de archieven uit deze periode geleidelijk voor onderzoek beschikbaar komen. Daardoor komen nu ook andere historici op
het onderwerp af dan aileen degenen met een federalistisch hart , voor wie
het precieze verloop van onderhandelingen over verdragen van minder
belang was dan de grootse ideeen die daaraan naar hun mening ten
grondslag lagen.
In dit artikel wil ik een overzicht geven van de recente literatuur over
de economische integratie van West-Europa in de periode 1945-1957. 4
Veel verder dan het Verdrag van Rome (1957) zijn de historici namelijk
nog niet gekomen, dit weer in verband met de openbaarheid van de archieven . De vloed van literatuur over de eerste periode be staat voor het
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merendeel nog uit studies over deelonderwerpen, maar daarnaast beginnen zich geleidelijk ook meer omvattende interpretaties uit te kristalliseren . Een belangrijke vraag is daarbij uiteraard wat de drijvende kracht
was achter het integratieproces en waar wij het beginpunt moeten zoeken.
Dat is de achtergrond van de heftige discussies die op het moment worden
gevoerd over de betekenis van de Marshallhulp . Voorwaarde voor de
Amerikanen om hulp te verlenen was dat de Europeanen orde op zaken
zouden stellen en daarmee bedoelden zij het vinden van een vorm van
economische en uiteindelijk ook politieke integratie met als einddoel zoiets
als een Verenigde Staten van Europa.
Heeft het Marshallplan West-Europa gered?

Vit de discussies over de nu te verlenen economische hulp aan OostEuropa blijkt weer eens hoe positief de Marshallhulp in de herinnering is
blijven hangen. Het ' standaardbeeld' is: 'Als de Marshallhulp niet zou
zijn gekomen dan zou dat letterlijk een ramp zijn geweest. Niet aileen
voor ons, maar voor heel West-Europa. Het herstel zou dan praktisch zijn
stil gevallen'. 5 Dit ' standaardbeeld' staat echter ter discussie sinds Alan
Milward in 1984 zijn The Reconstruction of Western Europe 1945-1951 publiceerde. Volgens Milward wordt de betekenis van de Marshallhulp schromelijk overschat en was de economische crisis in 1947, die de aanleiding
was voor het verlenen van de hulp door de Amerikanen, van een andere
aard dan doorgaans wordt aangenomen. 6
De redenering van Milward is als voigt. Een aanzienlijk deel van de
Marshallgelden werd besteed aan voedsel (gemiddeld bijna een derde).
Tegelijk lag de consumptie per hoofd van voedingsmiddelen uitgedrukt in
caloriecn in het oogstjaar 1948/9 ruim 20 % hoger dan in 194617. De landen hadden er bij uitblijven van hulp voor kunnen kiezen de consumptie
te beperken tot het niveau van 1947. W e kunnen dan berekenen of zij in
dat geval over voldoende dollars zouden hebben beschikt om de invoer
van kapitaalgoederen uit de Verenigde Staten te handhaven op hetzelfde
niveau als onder de Marshallhulp . Milward heeft dit uitgezocht voor de
zes belangrijkste importeurs van kapitaalgoederen. Vier van de zes, namelijk Belgic, Groot-Brittannic, Italic en West-Duitsland hadden in dat
geval op dezelfde voet kunnen doorgaan . Slechts twee landen, Frankrijk
en Nederland, zouden hun invoer hebben moe ten beperken. Dat zou daar
geleid hebben tot een vertraging van de groei, maar er zijn geen redenen
om aan te nemen dat het tot een economische ineenstorting zou zijn gekomen.
De conclusie van Milward is dat de Marshallhulp van marginale betekenis was en alleen diende om de (over)ambitieuze industrialisatieprogramma's op gang te houden. De zogenaamde crisis van 1947 was ook
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geen gewone economische CriSIS. Er ontstonden betalingsbalansproblemen door de sterk groeiende import van kapitaalgoederen. Dat duidt niet
op een afnemend vertrouwen in de economie, integendeel. Niet toevallig
waren de twee landen die het meest baat hadden bij de Marshallhulp, Nederland en Frankrijk, ook de landen met de meest ambitieuze investeringsprogramma's .
Het ' revisionisme' van Milward heeft inmiddels navolging gevonden .
Pierre van der Eng heeft voor Nederland berekend dat de groei van het
netto nationaal inkomen zonder Marshallhulp niet meer dan een jaar vertraging zou hebben opgelopen.7 Werner Abelshauser noemt de bijdrage
aan het economisch herstel in Duitsland 'hardly noticeable'. 8 Maar er zijn
niet aileen volgelingen. Het krachtigste verzet komt uit de Amerikaanse
hoek, met name van Michael Hogan , die een diplomatieke geschiedenis
schreef over de Amerikaanse betrokkenheid bij de Europese wederopbouw, en van de economist Charles Kindleberger, indertijd zelf werkzaam voor de Amerikaanse regering. 9
De door Milward geponeerde stellingen kunnen op twee manieren benaderd worden . Ten eerste is er de technische vraag of hij de bijdrage van
de Marshallhulp aan de economische groei niet onderschat en ten tweede
de verder strekkende vraag of de bezuinigingen op de consumptie, die ook
volgens Milward nodig zouden zijn om de economische groei vol te houden, politiek haalbaar waren en niet zouden leiden tot een ineenstorting
van het politieke systeem . Hogan maakt zich van de eerste vraag gemakkelijk af door Milward 'gegoochel met cijfers' te verwijten zonder daar zelf
iets tegenover te zetten. Kindleberger gaat in op de gevolgen voor Duitsland. Abelshauser stelt in het bovengenoemde artikel dat Duitsland na de
oorlog, mede door de vluchtelingenstroom uit Oost-Europa, een overvloed bezat aan de produktiefactor arbeid en daar zijn produktiestructuur
op had kunnen inrichten. Volgens Kindleberger is dit het verwarren van
lange en korte termijnanalyses. Op korte termijn zouden bedrijven failliet
zijn gegaan die met kleine kapitaalinjecties gered hadden kunnen worden .
Reallocatie van produktiefactoren is aileen op de lange termijn mogelijk.
Kindleberger ziet meer in de analyse van Knut Borchardt en Christoph
Buchheim die de betekenis van de Marshallhulp voor de Duitse textielindustrie hebben onderzocht. 10 Dank zij de dollars waren de ondernemers
verzekerd van de aanvoer van katoen en hoefden zij hun produktie niet
meer kunstmatig te beperken. Het argument hier is in feite dat door de
Marshallhulp het vertrouwen van de ondernemers in de economie is bewaard gebleven of versterkt. Dit argument, dat al in 1954 door Jan Tinbergen in een voorzichtige maar heldere analyse van de betekenis van de
Marshallhulp naar voren is gebracht , laat zich moeilijk vangen in formules . II Becijferingen als van Van der Eng moeten daarom met de nodige
argwaan worden bekeken.
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De precieze bijdrage van de Marshallhulp aan de economische groei valt
niet te meten. Het is mogelijk dat die groter was dan Milward beweert,
maar hij heeft gelijk als hij stelt dat Europa er zonder hulp na verloop van
tijd ook bovenop was gekomen ... tenzij. Tenzij de bevolking in de verschillende landen nieuwe consumptiebeperkingen niet had geaccepteerd
en in opstand was gekomen. De vraag is hoe sterk de machtsbasis was van
de regeringen en hoe groot het communistische gevaar. Kindleberger
noemt Frankrijk, Italie en Oostenrijk als land en waar het gevaar op de
loer lag. Hogan stelt dat het invoeren van invoerbeperkingen geen reeJe
mogelijkheid was voor 'many of the participating countries (in het Marshallplan, EB), none of which could retreat from already low levels of consumption and hope to survive'. 12 Milward relativeert deze gevaren. Hij
geeft toe dat de Fransen in Washington op de stoep hebben gestaan met
het verhaal dat er een opstand dreigde, maar hij vraagt zich af wat zij anders hadden moe ten zeggen als zij geld wilden binnenhalen. Belangrijker
voor hem is het feit , dat uit de bronnen blijkt dat de Fransen in de eerste
plaats hun moderniseringsplannen wilden doorvoeren en dat de consumptie pas op de tweede plaats kwam. De conclusie van Hogan dat de Marshallhulp 'the critical marginal quantity' vertegenwoordigde, is volgens hem
in ieder geval onbewijsbaar.
Europa, 'God's own country '?

De inzet van de hierboven weergegeven discussie is in feite niet de kwestie
of de Marshallhulp West-Europa behoed heeft voor het communisme,
maar of de ontwikkelingen die volgden op de aankondiging van de Marshallhulp zoals de oprichting van de OEEC in 1948, van de Europese BetaIingsunie (EBN) in 1950, van de EGKS in 1951 en uiteindelijk van de
EEG in 1957 te danken zijn aan de bemoeienissen van de Amerikanen ,
die hun handen aan de geldkraan hielden en hun hoofd bij hun ideaal, een
Europa herschapen naar het beeld van de Verenigde Staten, 'God's own
country' .13 Milward bagatelliseert het belang van de Marshallhulp en legt
de nadruk op de eigen Europese inbreng. Hogan daarentegen is van mening dat de Marshallhulp de hefboom was waarmee de Amerikanen de
oprichting afdwongen van de OEEC en de EBU, de organisaties die het
kader schiepen voor de latere economische eenwording.
De ideeen van de Amerikaanse beleidsmakers waren vol gens Hogan gevormd door de New Deal. Zij lieten zich leiden door een ideologie van een
neo-kapitalistische samenleving zonder klassentegenstellingen . Het doel
moest bereikt worden door een politiek van economische groei en verhoging van de produktiviteit. Via het 'technical assistance program ', produktiviteitsteams en andere onderdelen van het Marshallplan slaagden zij
er in hun ideeen, weliswaar in aangepaste vorm, in Europa in te voeren
10
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en bij te dragen aan het ontstaan van gemengde economische systemen,
waarin werkgevers en vakbeweging het eens waren over de hoofddoelen
van het beleid. 14 Het fundament van de ideologie was de liberalisering van
de economie, niet aileen intern maar ook naar buiten toe. Door het overbrengen van die boodschap creeerden de Amerikanen het klimaat dat zou
leiden tot de oprichting van de EGKS en de EEG.
Milward bestrijdt de stelling dat de Amerikanen zo'n grote invloed hadden op het denken in Europa . Met welhaast satanisch genoegen laat hij
in The Reconstruction zien hoe vaak de Amerikanen een blauwtje liepen als
zij de Europeanen tot een bepaalde stap probeerden te bewegen. De consensus die ook volgens hem na de oorlog ontstond was van Europese makelij. De zwakke nationale regeringen waren wanhopig op zoek naar politieke legitimiteit en waren daarom gedwongen concessies te doen aan
groepen waaraan zij zich voorheen weinig gelegen hadden laten liggen,
zoals de arbeiders en in sommige land en de boeren. Met het creeren van
de 'welvaartsstaat' wisten de regeringen de nieuwe consensus te verankereno De nieuwe verplichtingen die de staten op zich namen, kostten geld
en dat betekende dat de economieen versterkt moesten worden. Gedreven
door nationale belangen stortten de landen zich in de internationale onderhandelingen. Liberalisering aan de ene kant en blokvorming aan de
andere kant kwam er aileen wanneer en voor zo ver dat in het eigen belang was. Uitgedrukt in een paradox, de economische integratie van
West-Europa diende het doel de natie-staat te redden.
De EGKS, een plan dat moest slagen

De hypotheses van Hogan en Milward kunnen getoetst worden aan de
hand van de onderhandelingen over de oprichting van de EGKS . In de
recente literatuur komt uitgebreid de vraag aan de orde in hoeverre de
Verenigde Staten de loop van de onderhandelingen over het Schumanplan hebben beinvloed. Niemand bestrijdt dat de Amerikanen een belangrijke rol hebben gespeeld, maar de vraag is in hoeverre zij hun stempel
op het verdrag hebben kunnen zetten.
Volgens Klaus Schwabe kan er geen twijfel over bestaan dat de Amerikaanse druk op de Duitsers begin 1951 het verdrag gered heeft. 15 De belangrijkste kwestie die speelde was de garantie dat de andere EGKSlanden (lees: de Franse staalindustrie) konden beschikken over Duitse
steenkool en cokes. Het feit dat de Duitse staalbedrijven over hun eigen
mijnen beschikten, dreigde in tijden van schaarste van aile beloftes een
wassen neus te maken. Daarom maakte Monnet van de ontvlechting van
de Duitse staalindustrie en mijnbouw een halszaak. De Amerikaanse onderhandelaars wisten onder grote druk te bereiken dat de Duitse staal bedrijven een dee! van hun mijnen moesten afstoten zodat zij voortaan nog
11

slechts voor 75% in hun eigen behoefte aan steenkool konden voorzien.
Verder zou de Deutsche Kohleverein, de monopolieorganisatie voor de
verkoop van steenkool, op termijn worden geliquideerd. Schwabe stelt
zichzelf de vraag of dit betekent dat de EGKS dan toch slechts een produkt was van de Amerikaanse wereldpolitiek, 'an dem die Europiier quasi
nur als Marionetten beteiligt gewesen sind'. Volgens hem is dat niet zoo
Het ging om een Frans plan en een Duits-Franse controverse over de beschikking over steenkool. Voor de Verenigde Staten was het belangrijker
dat het verdrag er kwam dan hoe het precies werd ingevuld. Het ging de
Amerikanen er uiteindelijk om de Frans-Duitse tegenstellingen te overbruggen teneinde het militaire bondgenootschap te kunnen verstevigen .
Volker Berghahn geeft een andere interpretatie van de concessies die de
Verenigde Staten van Duitsland gedaan kregen dan Schwabe. 16 Volgens
hem konden de Amerikanen zeer tevreden zijn met het resultaat: 'Fur die
westeuropiiische Schwerindustrie war ein gemeinsamer Markt etabliert
worden, dessen Strukturprinzipien weitgehend den amerikanischen Praktiken von Marktorganisation und Vorstellungen von wettbewerbsfOrderndem, liberalkapitalistischem Wirtschaften innerhalb der New Economic
Order entsprachen . ' Dank zij de eendrachtige samenwerking van de zeer
Amerikaans gezinde Monnet en Amerikaanse experts op het gebied van
de anti-kartelwetgeving sloot het verdrag zoals het uiteindelijk werd aangenomen uitstekend aan bij de Amerikaanse visioenen van een nieuw
Europa, ook ai, zo geeft Berghahn toe, waren er op het laatste moment
een aantal clausules aan het verdrag toegevoegd, waarin een 'Stuckchen
europiiischer Kanelltradition' verpakt zat. Daarmee doelt hij op het feit
dat het verdrag het vormen van monopolies weliswaar uitdrukkelijk verbood, maar concentraties toch toeliet en de Hoge Autoriteit onder bepaalde omstandigheden het recht gaf het maken van marktafspraken toe te laten .
Terwijl dat stukje karteltraditie voor Berghahn bijzaak is, is dit voor de
Amerikaanse historicus John Gillingham het essentiele punt. 17 Volgens
hem is de EGKS niets anders dan een voortzetting van de vooroorlogse
internationale kartels. Na de inwerkingtreding van het verdrag streed
Monnet als president van de Hoge Autoriteit vergeefs tegen de herleving
van de macht van de Duitse staalbaronnen om in december 1953 om nog
steeds onopgehelderde redenen af te treden.
Welke conclusies vallen er nu te trekken uit het verloop van de onderhandelingen over het Schumanplan ten aanzien van de controverse tussen
Milward en Hogan? Gillingham heeft zijn stelling dat de EGKS een
rechtstreekse voortzetting is van de vooroorlogse kartels - of zelfs een initiatief van de Duitse ondernemers - nog niet met archiefmateriaal kunnen
staven. Het wachten is op zijn dit jaar te verschijnen monografie. Berghahn lijkt het belang van de Amerikaanse inbreng te overdrijven. Met na-
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me op het gebied van de mijnbouw, maar ook in de staalindustrie kwam
er binnen de zes geen vrije concurrentie . Belangrijker is echter het feit dat
hij de inbreng van 'de kleine landen' in de onderhandelingen volstrekt
verwaarloost. Alles draait bij hem om de as Duitsland-Frankrijk en de rol
van de Verenigde Staten - dat geldt overigens ook voor Schwabe en Gillingham - en ziet niet dat zonder de medewerking van en de concessies
aan Belgie, Luxemburg, Italie en Nederland het hele verdrag er nooit zou
zijn gekomen. Uit de studies over deze landen valt op te maken hoe zwaar
de nationale economische belangen wogen en hoe zeer die de onderhandelingsresultaten beinvloedden . Daarbij moet overigens ook opgemerkt worden dat het Franse enthousiasme voor het Schumanplan gezien moet worden in het licht van het ontwerp voor de modernise ring van de Franse industrie van het Commissariat du Plan (onder leiding van Monnet).
Het relatief grote gewicht dat de Beneluxlanden aan de onderhandelingstafel konden doen gelden, wordt duidelijk uit verschillende studies
van Richard Griffiths. ls Hij laat bijvoorbeeld zien hoe Nederland er in
slaagde, overigens nooit aileen maar in coalities van steeds wisselende samenstelling, het verdrag op vele punten bij te stellen. Belangrijkste reden
daarvoor is dat Frankrijk zich volledig concentreerde op het hoofddoel,
het inkaderen van Duitsland, en behalve op de kwesties van supranationaliteit en dekartellisatie, snel bereid was tot het doen van concessies. J uist
het feit dat Nederland een kleine producent was, bewoog de Fransen ertoe
niet al te moeilijk te doen over de Nederlandse wensen. Daar zou nog aan
toegevoegd kunnen worden dat de Fransen al eerder ondervonden hadden
dat blokvorming zonder Nederland niet goed mogelijk was. Griffiths heeft
samen met Frances Lynch de onderhandelingen over Fritalux en Finebel
in 1949/1950 onderzocht. 19 Het betreft hier vroege Franse pogingen tot
economische samenwerking te komen, toen nog met uitsluiting van Duitsland. Voor Nederland was afsluiting van de Duitse en de Engelse markt
onaanvaardbaar, Belgie kon weer niet zonder Nederland en zo liepen de
onderhandelingen telkens vast.
De rol van nationale belangen

Op basis van de recente literatuur moet vastgesteld worden dat Hogan
veel te ver gaat met zijn bewering dat Europa werd herschapen naar Amerikaans voorbeeld . In de periode die hij onderzocht heeft, de jaren 1947
tot 1952, beschikten de Amerikanen over sterke pressiemiddelen in de
vorm van de Marshallhulp en hun zeggenschap over een deel van Duitsland, maar de resultaten die zij boekten waren gering. Zij droegen bij aan
het slagen van de onderhandelingen over het Schumanplan, maar slaagden er niet in de staalindustrie en mijnbouw echt te liberaliseren. Dat kan
worden vastgesteld, ook zonder zo ver te gaan als Gillingham en te bewe13

ren dat de EGKS geen ander doe! diende dan het laten herleven van de
vooroorlogse kartels. Het enige grote Amerikaanse succes in deze jaren
was de oprichting van de EBU in 1950, waarmee de convertibiliteit binnen Europa binnen bereik kwam, maar het resultaat was nog ver verwijderd van wat de Amerikanen in Bretton Woods voor ogen had gestaan. 20
Met de provisorische oplossing van de Duitse kwestie door de oprichting
van de EGKS en het aflopen van de Marshallhulp verloren de Verenigde
Staten verder aan invloed. Indirect droegen zij waarschijnlijk bij aan het
voortsudderen van de EDG en de EPG tot 1954, omdat de Fransen het
plan niet durfden te torpederen uit angst de Amerikaanse hulp bij de strijd
in Indochina in gevaar te brengen. Maar de kater die volgde op het uiteinde!ijke Franse veto geeft aan dat dit eerder een negatieve bijdrage was.
De benadering van Milward, waarin de nationale economische belangen van de Europese landen centraal staan, is vruchtbaarder. Maar hoe
kan die benadering verbreed worden zonder te vervallen in een soort plat
historisch materialisme: de buitenlandse politiek van een land valt af te
leiden uit de economische belangen? Een mogelijke theoretische onderbouwing van de benadering van Milward is te vinden in het werk van drie
Amerikaanse politicologen, Hoffmann, Keohane en Nye. 21 Zij beschouwen supranationale organisaties als de EGKS en de EEG niet als pogingen van de lidstaten nieuwe politieke entiteiten op te rich ten die in plaats
moeten komen van de oude natie-staten, maar als wat zij noemen 'international regimes': 'a set of norms of behaviour and of rules and policies
covering a broad range of issues, dealing both with procedures and with
substance, and facilitating agreements among the members.' Regimes
leggen landen beperkingen op in hun handelingsvrijheid en kosten geld,
maar daar staan de steun en de beperking van de handelingsvrijheid van
de andere lidstaten tegenover . Uitgangspunt blijft het nationale economische belang, maar soms kan dat belang beter gediend worden in een internationaal kader. Basis is een lange termijn 'do ut des', afzien van de maximilisatie van de eigen voordelen in de hoop en verwachting daar op termijn meer voor terug te krijgen.
De benaderingswijze van Keohane en Hoffmann heeft verschillende
voordelen. Nationale belangen blijven centraal staan zonder dat verondersteld wordt dat landen blind hun eigen belang najagen. Het is geen
unilineaire theorie die veronderstelt dat de integratie steeds verder moet
voortschrijden. Het hangt van de omstandigheden af of een beleidsterrein
beter op nationaal of op internationaal niveau kan worden aangepakt.
Omstandigheden kunnen zich wijzigen en dus zullen de regimes op die
terreinen opkomen en verdwijnen of verworden tot fa~ades zonder inhoud.
Tegenover de voordelen staan echter ook bezwaren. Griffiths wijst er
in een dit jaar te verschijnen artikel op, dat de theorie veronderstelt dat
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objectief vastgesteld kan worden wanneer een bepaald probleem het best
nationaal dan wei internationaal aangepakt kan worden. 22 Dat zou bijvoorbeeld betekenen, dat bewezen moet kunnen worden dat het eind jaren vijftig weI voordelig was de handelsbarrieres voor industrieprodukten
op te heffen (wat gebeurde bij het Verdrag van Rome) en niet voor landbouwprodukten (daarvoor werd niets geregeld) . Hij zou het bewijs graag
geleverd zien. Ook bij het begrip nationaal belang zelf zet hij vraagtekens.
In hoeverre valt dat objectief vast te stellen en is de definitie daarvan niet
mede afhankelijk van de visies van de zittende regeerders?
Griffiths wil het begrip 'nationaal belang' inruilen voor het begrip 'perceived interest'. 'This is a vital shift in emphasis because the policies pursued by governments and within governments, are determined by broad
political persuasions ... , by conflicting ministerial portfolios and by policy
aims or long-term objectives of leading political figures .' De 'objectieve
realiteit' blijft wei een rol spelen, echter niet meer als een verklarende variabele, maar als toetssteen om na te gaan of het gevoerde beleid optimaal
is geweest. Gezien de noodzaak voortdurend compromissen te sluiten is
dat laatste overigens weinig waarschijnlijk.
Besluit

De politicologische benadering van Hoffmann cum suis en de historische
benadering van Griffiths verschillen van elkaar in methodologisch opzicht. De eerste bouwt voort op de bestaande theorieen over integratieprocessen, de tweede is toegesneden op de aard van het beschikbare bronnenmateriaal. De overeenkomsten zijn naar mijn mening echter groter dan
de verschillen. Beiden leggen zij de nadruk op de nationale belangen . Het
is waar dat Hoffmann en Keohane zich daarbij soms schuldig maken aan
simplisme door bijvoorbeeld zonder meer te poneren dat het Verdrag van
Rome het resultaat was van 'a convergence of national interests' /3 maar
er is geen reden waarom het begrip 'perceived interest' niet in hun theorie
ingepast zou kunnen worden. Omgekeerd zal Griffiths waarschijnlijk niet
de stelling willen verdedigen dat de intern at ion ale economische en politieke structuur geen zelfstandige verklarende variabele is, maar aIleen dat de
bronnen over de betekenis van deze variabele geen uitsluitsel geven .
Intussen zijn we ver verwijderd geraakt van het oude federalistische
model. De aanhangers van een idealistische en persoonsgerichte verklaring van de Europese integratie zouden de nieuwlichters kunnen verwijten
dat zij door hun werkmethode, vanuit de theorie respectievelijk op basis
van overheidsarchieven, de invloed van 'de grote personen' bij voorbaat
uitsluiten . Dit verwijt kan niet zonder meer van tafel geveegd worden .
Met name 'de nieuwe economische geschiedenis van de Europese integratie' heeft overtuigender resultaten opgeleverd dan de federalistische ge-
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schiedschrijving. Desondanks moet toegegeven worden dat de rol van personen en - bijvoorbeeld - van politi eke stromingen enigszins verwaarloosd is. Naast het doortrekken van het lopende onderzoek naar de jaren
zestig en zeventig behoort daarom het integreren van de ideologische factor in de economische geschiedschrijving van het integratieproces tot de
taken voor de komende jaren.
Erik Bloemen

1. J. Linthorst Homan, 'Wat zijt ghij voor een vent' (Assen, 1974) 226.
2. De k1assieke verwoording van deze visie is te vinden in W. Lipgens, Die Anfonge der europaischen Einigungspolitik 1945-1950, Teil1 1945-1947 (Stuttgart, 1977). Dit boek is deel
1 in de serie publikaties van de European Community Liaison Committee of Historians .
3. De aarze!ingen vallen te be!uisteren bij H.-P. Schwarz, 'Die Strassburger Anfange multinationaler Integrations-Historiographie', in: R. Poidevin red., Histoire des debuts de la
construction europeenne (Brussel etc., 1986) 447-457.
4. Uiteraard kan hier niet aile literatuur behandeld worden. Zie voor een overzicht waarin
meer aandacht aan de traditionele school en bovendien ook aan de Marxistische literatuur besteed wordt: A.G. Harryvan, 'De historiografie van de Europese integratie,
1945-1985', verschijnt dit jaar in een bunde! over Europese eenwording in lange-termijn
perspectief bij de Europese Uitgeverij, Zaltbommel.
5. A. Bakker, M .M.P. van Lent, Pieter LieJtinck 1902-1989. Herinneringen opgetekend door A.
Bakker en M.M.P. van Lent (Utrecht etc., 1989) 151.
6. A.S. Milward, The Reconstruction oj Western Europe 1945-1951 (Londen, 1984) 90-126.
7. P. van der Eng, De Marshall-hulp; een perspectief voor Nederland 1947-1953 (Houten, 1987)
169. De groei van de nationale bestedingen zou een vertraging van 1,3 jaar oplopen,
de consumptie van gezinnen 2,6 jaar en de per capita consumptie 5,6 jaar.
8. W. Abe!shauser, unpublished paper, geciteerd bij A.S. Milward, 'Was the Marhallplan
necessary?', in Diplomatic History 13 (1989) 231-253, 247; ook bij C.P. Kindleberger,
'Did dollars save the world?', in idem, Marshall plan days (Winchester, 1987) 245-264,
254. Zie het artikel van Milward voor een goed overzicht van de recente literatuur over
het Marshallplan.
9. M.J. Hogan, The Marshall plan; America, Britain, and the reconstruction oj Western Europe,
1947-1952 (New York, 1987); Kindleberger, Marshall plan.
10. K. Borchard, C. Buchheim, 'Die Wirkung der Marshallplan-Hilfe in der deutschen
Wirtschaft', VierteljahrsheJtejur Zeitgeschichte 35 (1987) 317-347.
11. J. Tinbergen, 'De betekenis van het Marshallplan voor de Nederlandse volkshuishouding', in: Herwonnen welvaart; de betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese
samenwerking (Den Haag, 1954) 24-27.
12. Hogan, Marshall plan, 431.
13 . Zo interpreteerde Robert Hall van de Britse Treasury de Amerikaanse bedoe!ingen. Geciteerd bij Hogan, Marshall plan, 427.
14. In deze!fde lijn maar he!derder uitgewerkt zijn deze laatste punten te vinden in : C.S.
Maier, In search oj stability; explorations in historical political economy (Cambridge, 1987).
15. K. Schwabe, 'Ein Akt konstruktiver Staatskunst; die USA und die Anfange des Schumanplans', in idem, red., Die An/ange des Schumanplans 1950-1951 (Baden-Baden etc.
1988) 211-240. Dit boek is het tweede dee! in de serie publikaties van de European Community Liaison Committee of Historians. Inmidde!s verscheen ook E. Serra red., II rilancio dell' Europa e i traltati di Roma (Baden Baden etc., 1988). Dit jaar verschijnt dee!
4 onder redactie van G. Trausch, La construction de I 'Europe du plan Schuman aux traites de
Rome; projets et initiatives, deboires et echecs . Buiten deze reeks om verschijnt binnenkort ook
nog een bundel over de terugkeer van de Bondsrepubliek in de internationale politiek

16

NEHA-BULLETIN 4 (1990) NR. 1

16.
17 .

18 .

19.

20.
21.

22.

23.

en economie : L. Herbst red., Vom Marshall-Plan zum EWC; die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt 1945-1955 (Miinchen, 1990).
V.R. Berghahn, 'Montanunion und Wettbewerb ' in: H. Berding red., Wirtschaftliche
und politische Integration in Europa im 19. und 20. Jahrhundert (Gottingen, 1984) 247-270.
]. Gillingham, 'Die franzosische Ruhrpolitik und die Urspriinge des Schuman-Plans,
Vierteljahrshiftefur Zeitgeschichte 35 (1987) 1-24; idem, 'Solving the Ruhr Problem: German heavy industry and the Schuman Plan', in Schwabe Anfiinge, 399-436. Ditjaar verschijnt een monografie van Gillingham over de EGKS.
R.T. Griffiths, 'The Schuman Plan', in idem, red., The Netherlands and the integration of
Europe 1945-1957 (Amsterdam, 1990) ter perse. Zie ook: idem, 'The Schuman plan negotiations: the economic clauses ', in: Schwabe, Anfonge 35-72. Voor Italie: R . Ranieri,
'The Italian steel industry and the Schuman plan negotiations', in idem, 345-356. Voor
Belgie : A.S. Milward , 'The Belgian coal and steel industries and the Schuman plan',
in idem, 437-454. Voor de Benelux: R.T. Griffiths, 'Het Schumanplan', in: E.S.A.
Bloemen red., BElgie, NEderland en LUXemburg en de economische integratie van Europa 19451958, ter perse.
R .T. Griffiths et F.M.B. Lynch , ' L 'echec de la "Petite Europe": les negociations Fritalux/Finebel, 1949-1950', Revue historique 274 (1985) 159-193 . Zie ook idem, 'L'echec de
la "petite Europe": Ie conseil tripartite 1944-1948', in: Cuerres mondiales et conflits contemporains 152 (1988) 39-62.
Het meest recente overzichtswerk is: J.J. Kaplan, G. Schleiminger, The European Payments Union; financial diplomacy in the 1950s (Oxford, 1989).
S. Hoffmann, 'Obstinate or obsolete? The fate of the nation-state and the case of
Western Europe ', Daedalus 95 (1966) 862-915; R.O . Keohane and ].S. Nye, Power and
independence (Little Brown, 1977); S. Hoffmann, 'Reflections on the nation state in
Western Europe today', in: Journal of common market studies 31 (1982) 21-37; S. Hoffmann
and R.O. Keohane, European integration and neofunctional theory: community politics and institutional change, paper EUI workshop 1989.
R.T. Griffiths, 'La recherche pour une explanation de I'histoire de l'integration Europeenne', verschijnt dit jaar in het Franse tijdschrift Revue de synthtse. Geciteerd is uit de
oorspronkelijke Engelse versie . Deze benadering komt naar mijn mening het fraaist tot
zijn recht in zijn hoofdstuk ' The common market' in: Griffiths, Netherlands. Het concept
wordt verder uitgewerkt in: idem, 'La dinamica della politica d'inerzia', in E. Decleva,
A. Maggliazza red. , Diplomazia e storia delle relazioni internazionali (Milaan, 1989).
Hoffmann/ Keohane, European integration, 25.

17

Boekbesprekingen

R.T. Griffiths (red.), The Netherlands and the integration of Europe 1945-1957
(Amsterdam: NEHA, 1989) 250 p. [NEHA-Series III 8] ISBN 90 71617
18 1
In recent years a new generation of researchers has set out to rewrite the
history of European integration on the basis of the new archival material,
which the governments of the Community have been releasing. Perhaps
the most liberal policy is being followed by the Netherlands - and the authors of this book offer a neat and enticing picture of all the sources available in The Hague - , so that it is little surprise that some of the most interesting work is being done by scholars attached to Dutch universities. Professor Griffiths, the editor and main contributor to this volume, has the
merit of having brought together a group of such scholars, first at the
Vrije Universiteit in Amsterdam and subsequently at the European University Institute in Florence. What they present here is a detailed analysis
of the part taken by the Dutch in a number of crucial negotiating episodes,
in the course of which the shape of post-war Western Europe was forged.
Given the fact that the Netherlands took an important part , especially as
far as economic issues were concerned, in the process, this study deserves
to be read attentively well beyond a Dutch audience.
The thrust of much new research is to show that far from being an exercise in federalism, the building of the European Communities was, in fact ,
a tough bargaining process between states seeking to reorganize their powers more extensively and push their fundamental economic interest in
a context of greater interdependence. The essence of the Community, therefore, is to be found primarily in the negotiating standpoints of its single
national participants, an assumption which underlies the choice made by
this book to focus 'on the way in which the Dutch cabinet responded to
the various pressures and events ... and attempted in the process to incorporate specific goals of its own'. Among these goals, crucial seems to have
been that of securing a viable framework for the country's trading relationships with her main European partners, and a more liberal one that
which was obtaining in the first post-war years, aptly characterized by
Griffiths as subject to the 'stranglehold of bilateralism'. It was, on the
other hand, a bilateral treaty with Western Germany in 1949 that opened
up to the Dutch a much needed export market for their agricultural surpluses. No wonder, therefore that they showed considerable interest in
participating in a European construction accommodating West Germany,
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such as the one that began to take shape in the Schuman proposals of
1950, provided, however, that it contain a clear and specified timetable
for scaling down barriers to trade. The main negotiating episodes, in the
course of which the Dutch strategy unfolded itself, are dealt with in turn
in ten chapters of this book.
Although of uneven value, all the chapters are well researched and provide interesting new material. Boekestijn's contribution chooses a political
angle to look at the Benelux episode as a possible test case for economic
union. His findings disappoint him, however, for he detects very little evidence of the gains in economic efficiency posited by the neoclassical
customs union theory, and much evidence instead of what he calls 'vulgar' commercial wrangling. Treading a more guardedly historical path,
Mommens completes the picture with a balanced and well informed account of the agricultural side of the Benelux arrangements. Griffiths provides a very effective account of the part played by the Dutch in the Schuman Plan negotiations, thus filling a serious gap in the literature . In keeping with the general thrust of the book, however, he seems to suggest that
the European Coal and Steel Community emerged, thanks also to the
Dutch contribution, as a 'free-trade' association, whereas all the evidence
indicates that the actual discussion took place between those favouring a
regulation by cartels, like the Belgians and the Germans, and those, starting from Monnet, who wanted to grant the High Authority a new set of
mandatory dirigistic powers. For all their uneasiness about supranationalism, the latter solution was bound to better befit the Dutch, given that
they were relative newcomers in the steel market. Jan van der Harst is
very knowledgeable in his treatment of the European Defence Community (EDC), although he is not wholly convincing when he lays the final decision of the Dutch to participate in the EDC exclusively at the door of
US pressures. Griffiths sums up with two authoritative chapters on the
Beyen Plan and on the Common Market, which should be read in conjunction with his previous treatment of the Mansholt Plan , spelling the
origins of what was eventually to become the common agricultural policy.
The Beyen Plan was designed to make the emergence of the Europe of
the Six more palatable to the Dutch, by advocating a number of automatic
tariff reductions eventually to lead to a customs union. After having suffered a rejection in 1953-4, these proposals were tabled again at the Messina
Conference, together with the idea of an Atomic Energy Community (the
Dutch side of which is covered by Asbeek Brusse). The window of opportunity for Dutch liberalization policies, in this case supported also by the
Belgians, lay in the favourable turn taken by the Franco-German relationship, but even so it took a lot of persistence and obdurate negotiating
tactics to secure a sensible agenda for tariff cuts and a reasonably low protection at the borders of the Community . These undertakings, moreover,
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were strewn with exceptions and very little was achieved on the agricultural side other ·than a commitment to future talks. Given the impressive array of protectionist interest coming to the forefront especially in the larger
countries, there were bound to be serious limitations to what the Dutch
could achieve and yet , as the book points out, with the Treaty of Rome
they actually did get that 'binding commercial agreement ' which they had
been seeking all along. This also, of course, begs the question as to whether, without the Dutch, there might have been a Common Market at all.
Granted the pioneering and refreshing character of this work, its critics
might still wish to object to its exclusive reliance on government sources.
It might, for example, have been of interest to analyse the reaction of
private industry to tariff proposals, for, although it is true that governments take a hand in negotiating their level, it is firms, after all, who have
to meet tariffs. Also one would have liked to have told more about precisely out of which pressures and interests the position of the Dutch government emerged and how it evolved over time, rather than being left to guess at what those policies might have been from the piecemeal reactions
to the various issues tabled at the international level. For example, very
little is said here about the central plans, in accordance to which the economy seems to have been managed, and which entailed a complex system
of quota allocations to further the development of capital-intensive industries . Surely this might have shed further light on the reluctance with
which the Dutch cabinet contemplated quota reductions, as were advocated by the OEEC, and their coming down firmly on the side of tariff cuts.
The choice between tariffs and quotas is not, in fact, one to be made on
merely technical grounds, begging as it does the major question of the role
that the state intends to take in the market - a matter that seems to have
been very much in the background of the Benelux talks, as well as of the
Stikker Plan, on which, in particular, new light still needs to be shed.
Because the integration process was not merely a set of traditional diplomatic negotiations, but had to do with a much finer balancing act between the domestic forces, which were shaping the very nature of nation
states in the postwar world, a wider combination of social and political domestic issues is bound to figure prominently in the agenda of future historical research in this field.
Ruggero Ranieri

R.E. Cameron, A concise economic history of the world. From Paleolithic times
to the present . (New York/Oxford: Oxford University Press , 1989) xiv +
437 p. ISBN 0 19 504677 3
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De schrijver biedt dit boek aan 'as an introduction to the study of both
economic history and economic development' (4); om dit laatste te onderstrepen begint de inleiding bovendien met de cruciale vraag waarom
sommige landen arm zijn en andere rijk .
Een degelijke, maar misschien wat traditionele inleiding tot de economische geschiedenis is het boek zeker. Na de definitie van een aantal economische begrippen in het eerste hoofdstuk, wordt chronologisch de economische ontwikkeling van het Paleolithicum tot heden behandeld . De
aandacht richt zich, afgezien van korte uiteenzettingen over de antieke
economie en de niet-westerse economieen aan de vooravond van de commercieIe expansie van de zestiende eeuw, al spoedig op West-Europa. Zoals het een traditionele inleiding in de economische geschiedenis betaamt,
heeft Cameron veel aandacht voor de ontwikkeling van de techniek, zander twijfel de stu wende motor in zijn verhaal. Minder traditioneel is de
gelijk verdeelde aandacht over aile West-Europese landen. De hoofdstukken 9 en 10 behandelen bijvoorbeeld de uiteenlopende patronen van economische groei en industrialisatie in de negentiende eeuw en relativeren
het belang van het 'voorbeeld' van de industrieIe revolutie in Groot Brittannie.
Over het algemeen, en dat is misschien ook een traditioneel trekje, gaat
Cameron het debat uit de weg . De overgang van 'feodalisme' naar 'kapitalisme', om een debat te noemen, signaleert hij niet als probleem. Als hij
een debat weI noemt, dan gebeurt dit meestal met de opzet om te concIuderen dat de waarheid ergens in het midden ligt of dat aile door de discussian ten opgesomde factoren wei van belang zullen zijn geweest. Grote
concepten, zoals het mercantilisme of de industrieIe revolutie, worden in
feite terzijde geschoven door aan te tonen dat de verschillen tussen de betrokken landen zeer groot waren en misschien wei belangrijker dan de
overeenkomsten. Maar wellicht is het daaromjuist een goede inleiding tot
de economische geschiedenis: nu resteert voornamelijk een helder, eenduidig verhaal over hoe het volgens de schrijver werkelijk toeging. Traditioneel is tenslotte weer het overwicht van de negentiende eeuw - circa
eenderde van het boek gaat hierover. Naar de smaak van de recensent
blijven bovendien de hoofdstukken over de twintigste eeuw in een feitelijke beschrijving van vooral allerlei politieke ontwikkelingen steken.
De vraag waarom sommige landen rijk zijn en andere arm, beantwoordt het boek echter niet. Daarvoor is de schrijver te eenzijdig bezig
na te gaan waarom Europa rijk is geworden. Op de vraag, gesteld in de
inleiding, waarom de arme landen niet 'the methods and policies that have made the others rich' over hebben genomen, blijft hij het antwoord
schuldig. De delen van het boek waarin de ontwikkeling van de nietwesterse wereld worden besproken zijn oppervlakkig en 'eurocentrisch',
hetgeen in feite het voorwoord ook toegeeft (viii). De preoccupatie met
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West-Europa gaat zelfs zo ver, dat in de hoofdstukken over de negentiende eeuw Belgie twee keer zoveel pagina's krijgt als de Verenigde Staten
(en Zwitserland twee keer zoveel als Rusland). Voor de studie van 'economic development', waar de auteur zich blijkens de inleiding op richt,
biedt het boek dan ook niet veel meer dan elke andere degelijke inleiding
in de economische geschiedenis.
J.L. van Zanden

J. 1.

Israel, Dutch primacy in world trade, 1585-1740 (Oxford: Clarendon
Press, 1989) 462 p. ISBN 0 19 822729 9

De Engelsman Jonathan Israel behoort tot de zeer produktieve historici
van de jaren tachtig. In 1982 verscheen The Dutch Republic and the Hispanic
World, 1606-1661, drie jaar later volgde EuropeanJewry in the age of Mercantilism, 1550-1750. En nu ligt alweer een stevig boek op tafe!' Israel, sinds
enige jaren hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis aan de U niversiteit
van Londen, concentreert zich ditmaal geheel op de geschiedenis van de
Republiek, maar het is vanzelfsprekend dat kennis en inzichten vergaard
door de twee eerdere boeken een stevige basis vormen voor zijn interpretatie van de 'Dutch primacy in world trade'. Bewondering van en verwondering over dit fenomeen brachten hem ertoe uiteen te zetten 'the nature
of the Dutch world entrepot, how it functioned and the stages through
which it evolved' in de periode 1585-1740 . Zijn boek is bedoeld als een
overzicht van de Nederlandse handel en scheepvaart en de daarmee verbonden takken van nijverheid, maar wei aan de hand van een indeling
naar tijd en met een interpretatie die de laatste decennia niet (meer) gebruikelijk waren .
Israel heeft namelijk wei respect voor het werk van Braudel en zijn navolgers, maar hij gelooft niet dat de 'grand maitre' - zoals hij hem geregeld noemt - het bij het juiste eind heeft, als deze stelt dat het Nederlandse
handelsprimaat een exponent is van de zestiende-eeuwse Europese seculaire trend en stoelde op het vervoer van massagoederen. Dat zou inhouden dat de top rondom 1650 werd bereikt . Niets daarvan, meent Israel
en uitdagend noemt hij zijn zesde hoofdstuk over de periode 1647-1672
'The Zenith'. Israel houdt niet van trends en de 'longue duree', hij hecht
grote waarde aan politieke en militaire gebeurtenissen en met name aan
politieke ingrepen in het economisch leven. Bovendien stelt hij, dat voor
de Nederlandse hegemonie in handel en scheepvaart het bezit en het
transport van hoogwaardige goederen van cruciale betekenis zijn geweest.
Deze optiek brengt hem tot een periodisering in niet minder dan zeven
tijdvakken, bijna aile beginnend en eindigend met politieke en/of militaire
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gebeurtenissen: 1590 , 1609, 1621, 1647 (onverklaard waarom niet 1648),
1672 , 1700 en 1740. Deze indeling is in de huidige economische geschiedschrijving zonder meer ongewoon en heel gedetailleerd. Kan men in de
handels- en scheepvaartgeschiedenis overgangen zo exact aangeven?
Wachtten kooplieden en schippers telkens zo precies op het uitbreken van
oorlog of het sluiten van vrede alvorens meer of andere activiteiten te ontplooien?
In de zestiende eeuw had met name Holland een groot aandeel in het
vervoer van en de handel in massagoederen als graan, wijn, zout en haring verworven, maar het miste de hoogwaardige produkten als textiel en
specerijen. Rijke kooplieden woonden er nog niet. Voor hen moest men
naar Antwerpen. Het jaar 1585 betekende nog niet de ommekeer. De
opstandige gewesten hadden enkele zeer moeilijke jaren voor de boeg en
Antwerpse emigranten trokken eerst vooral naar Noord-Duitsland . Pas in
1590 kon de 'breaktrough to world primacy ' beginnen. Parma verdween
naar Frankrijk en Filips II trok, door de omstandigheden gedwongen, zijn
embargo op de Nederlandse scheepvaart op het Iberisch schiereiland in.
Nu voor het eerst konden de Nederlanders een aandeel krijgen in de 'rich
trades' van het Spaanse rijk. De Schelde bleef stevig gesloten en een consequent volgehouden, zij het niet altijd waterdichte blokkade van de
Vlaamse kust bezegelde het lot van Antwerpen . De immigranten stroomden de jonge Republiek binnen met hun mankracht, geld, kennis en relaties. Nieuwe handelsroutes konden worden geopend: op Archangel voor
kostbare Russische produkten, op West-Afrika en vooral op Azie. Dankzij
de hoogwaardige goederen kon ook het economische leven in de Oostzeelanden dieper worden gepenetreerd. Een nieuw Spaans embargo in 1598
was schadelijk en verhinderde vooralsnog een succesvol opereren in de
Middellandse Zee . Dat gebeurde in fase 2 tijdens het Twaalfjarig
Bestand. De Iberische markten en havens gingen toen weer open, wat essentieel was voor hoogwaardige goederen (o.a . zilver), maar ook voor het
verkeer tussen Spanje en Italie en vandaar naar de Levant. Opvallend waren de zeer lage vrachtprijzen. De bloei van de Zuideuropese vaart werd
in 1621 afgebroken en zou pas in 1647 weer opgenomen worden. Het
Bestand was voor Zeeland ongunstig, maar de nijverheid ontplooide zich
en leverde dankzij het Nederlandse aandeel in de 'rich trades' nu eigen
produkten als textiel, suiker, verfstoffen, koper , graan en specerijen.
Oorlogen veroorzaakten de crisis in de wereldeconomie sedert 1621. De
Nederlandse handelsvaart leed sterk onder nieuwe Spaanse embargo's, de
effectieve controle door de 'Almirantazgo' en de Duinkerkers. De invloed
hiervan deed zich tot in de Oostzee voelen ten faveure van de Hanzeaten
en Denen. De grote expansie voltrok zich in Azie en op het westelijk halfrond. Bij de rol van Leiden in de Nederlandse politiek staat Israel uitvoerig stil; voor deze stad was de overschakeling op de produktie van duurde-
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re soorten laken van groot belang. Na deze toch wat moeizame fase 3 brak
in 1647 het tijdvak van de hoogste bloei aan, durend tot het rampjaar
1672. De vrede van Munster was een waterscheiding. Essentieel waren de
veranderingen in de Nederlands-Spaanse verhoudingen. Nederlanders
kregen voortaan een voorkeursbehandeling tot 1700. Dit was behalve voor
de Iberische, ook voor de Spaans-Amerikaanse en Middellandse Zeehandel van groot gewicht. De vier 'rich trades': Cadiz, Levant, Archangel en
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) bloeiden als nimmer tevoren ,
tezamen goed voor f. 50 miljoen. Een zich vernieuwende en uitbreidende
nijverheid ondersteunde deze expansie. De oorlogen met Engeland hadden geen wezenlijke invloed , want beide landen waren economisch gezien
niet op elkaar aangewezen . Het eerste signaal tot aantasting van de Nederlandse positie waren de Franse tariefmaatregelen van 1667 , het begin
van een 'guerre de commerce'. De Franse markt was onmisbaar voor de
Republiek . De Franse economische oorlogvoering ging door in fase 5. De
Fransen verdrongen toen de Nederlanders uit de Levant, tot grote schade
ondermeer van de Leidse textielnijverheid . De Duinkerker kapers bleken
ook een effectief Frans wapen. In de meeste overige vaarten en in de nij verheid - vaak gesteund door een mercantilistisch ingestelde overheid was nog van bloei sprake. Israel betitelt dit tijdvak met 'beyond the zenith ' .
In 1700 ging de grote steunpilaar onder de Nederlandse handel verloreno Het enorme Spaanse rijk kwam onder Franse invloed. Dit was voelbaar op vele plaatsen in de wereld. De relatieve en absolute achteruitgang
voltrok zich in fase 7 (1713-1740) . Het verval van de 'rich trades' zette
door (de 'bulk trades' hadden rondom 1620 vermoedelijk al hun top bereikt) en mercantilistische maatregelen in vele landen , met name nu ook
in de Oostzeelanden, waren fnuikend. D e nijverheid produceerde minder.
In Azie keerde het getij tegen de VOC. AIleen in West-Indie bloeiden
handel en scheepvaart nog. De Republiek veranderde in een 'passive depot' voor hoofdzakelijk koloniale produkten . Zij controleerde niet langer
produktie en distributie van goederen, massa- noch hoogwaardige . AIleen
een vrachtvloot bleef over.
Ik heb grote bewondering voor Israels boek. Het biedt een compleet
overzicht van de Nederlandse handelsgeschiedenis, haalt oude inzichten
weer te voorschijn, maar interpreteert ze op een nieuwe manier. Knap is
de wijze waarop Israel de 'bulk' en de ' rich trades' naast elkaar zet en
combineert met de nijverheid. Ook de agrarische produktie vergeet hij
niet. Hij staaft zijn stelling dat niet aileen Amsterdam het beeld bepaalde.
Grote nadruk legt hij ook op de rol die de overheid telkens weer speelde
bij de bevordering van het economisch leven . Zijn eerdere publikaties leverden hem ideeen over het belang van de Iberische handel, de Middeleeuwse Zee en de handelsnetwerken op. De bronnen en literatuur kent
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hij: in menig archief, ook in het buitenland dook hij nieuwe details op.
Israels voorstelling van de bloei na 1650 overtuigt. Toch bekruipt de lezer
het gevoel dat het sams allemaal wel erg mooi klopt met die zeven tijdvakken en dat andere historici, Braudel voorop, wel erg veel fouten hebben
gemaakt. Israel ziet wat hij zoekt, maar soms komen thema's op eens niet
meer voor, zoals de Archangelvaart. De walvisvaart is onvoldoende behandeld; het boek van L. Hacquebord is hem ontgaan . Weinig oog heeft
Israel voor de praktijken van Nederlandse reders en schippers om met andere dan hun oorspronkelijke scheepspapieren te varen of om vanuit neutrale havens te opereren, zeker in oorlogstijd . En wordt het belang van het
Iberisch schiereiland niet wat te groot voorgesteld? Deze kanttekekingen
doen echter weinig af aan mijn grote waardering en bewondering. Israels
boek spoort aan tot heroverweging van bestaande inzichten en biedt een
prachtig overzicht van een stukje ' Gouden Eeuw' .
].R. Bruijn

M.A .W. Gerding e.a. (red.), Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe
(Boom: Meppel, 1989) 508 p. ISBN 90 600 9876 5
Dit vrij omvangrijke, zeer informatieve boek bevat liefst zeventien bijdragen van historici en geografen, en een archivaris. De sterke punten van
het boek zijn niet zozeer eenheid van visie, dan wel 'dekkende ' of synthetische verwerking van de stof, maar veeleer zorgvuldige behandeling van
een aantal belangrijke thema's. De geschiedenis van het besproken gebied
laat zich blijkens de inleiding vrij eenvoudig periodiseren, omdat rond
1850 het tijdvak van de grootscheepse verveningen begint. Na 1920 zette
een crisisperiode van ruim 25 jaar in. De Tweede Wereldoorlog werd gevolgd door een reeks industrieIe investeringen waardoor weer groei van
bevolking en inkom en kon optreden.
De 35 000 hectare veengebied van Emmen en Zuidoost-Drenthe was tot
1850 voor bijna 90% onbewoond. De lange termijn-geschiedenis tot 1850
van het wat meer zandige noordelijke deel - met Emmen en zijn gehuchten - wordt behandeld door A . van Oorschot. Het zuidelijk veengedeelte
(met Schoonebeek en Roswinkel) door] . Elerie . De bevolkingsontwikkeling van Emmen - beschreven door D. van der Haer en M . Tamminga
- weerspiegelt de economische ontwikkeling: bijna 2 700 inwoners in
1849, snelle groei na 1880, 41 000 inwoners in 1920, dan stagnatie, 54000
inwoners in 1947, ruim 80 000 in 1971. Het aandeel van de turf en turfindustrie in de mannelijke beroepsbevolking daalt van ongeveer 50 % rond
1900 tot ruim 30 % in 1947 en praktisch niets in 1971.
In de negentiende eeuw was het duidelijk dat turfwinning pas mogelijk
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zou zijn na aanleg van kanalen. M . Tamminga schetst een ware litanie
van conflicten tussen kanaalmaatschappijen die een remmende invloed
had op de exploitatie van het veengebied. Rond 1900 kwamen er spooren tramlijnen. De auteur wijst erop, dat veel van deze omvangrijke infrastructuur geheel verdwenen is .
D. van der Haer verstrekt interessante gegevens over de turfproduktie.
Deze steeg van 20 a 30 000 ton in de jaren zestig van de negentiende eeuw
tot 130 a 190 000 ton in de eerste helft van de jaren tachtig. Vervolgens
ging de produktie in vijf jaar omhoog tot ongeveer 350 000 ton en bleef
rond dat volume fluctueren tot 1940, met een stevige uitschieter in de Eerste Wereldoorlog. Het percentage fabrieksturf schommelde steeds rond de
85 % , na 1910 echter rond de 65 % en in het begin van de jaren dertig zelfs
rond de 25 % (in 1937 echter weer 67 %). Het aanbod van turf was door
het stelsel van jaarlijkse verhuring in kleinere percelen zeer gevoelig voor
het prijsverloop van turf in het jaar van afsluiten van het huurcontract.
De turf kende een soort 'varkenscyclus'. Bovendien bleek de fabrieksturf
na 1880 de grote verliezer op de sterk groeiende energiemarkt. Turf was
nog slechts echt lucratief als er iets gebeurde met de steenkoolaanvoer. De
permanent zeer hoge vraag naar turf tijdens de Eerste Wereldoorlog bezorgde Emmen een stevige crisis na afloop. Het bleef slecht gaan in het
Interbellum. Van enige mechanisatie van de turfproduktie blijkt weinig,
tenzij in de zogenaamde persturf. Enkele korte schetsen van de turfverwerkende nijverheid - van de hand van B. Knegt - completeren het
meestal niet zo floris sante beeld.
De sociale aspecten worden evenzeer behandeld. A. Geitz schildert het
dagelijk leven van de veenarbeiders in sombere kleuren. De grote boom
van de negentiende eeuw ging de capaciteit van de gemeente te boven. J.
Bos en R. Roordink beschrijven resp. de sociale strijd tot 1940 en crisis
en werkloosheid. De eerste staking vond plaats in 1888. In 1921 vonden
grote ongeregeldheden plaats . De Sociaal Democratische Arbeiders Partij
haalde in Emmen bij de Tweede Kamerverkiezing van 1925 34 % van de
stemmen. In het midden van de jaren dertig waren meer dan 5 000 veenarbeiders werkloos .
Sedert het niet goed meer ging met de turf - dus sedert 1920 - zat de
lokale overheid met een enorm probleem: hoe de werkgelegenheid te verruimen. A. Krabbenbos laat zien hoe dit v66r de Tweede Wereldoorlog
nauwelijks lukte, daarna echter des te beter. D. van der Haer beschrijft
het industrialisatieproces van Emmen. De vestiging van de Algemene
Kunstzijde Unie in Emmen - in 1950 - bleek van beslissende betekenis.
Krabbenbos meent, dat naast de regionale overheidspolitiek van de rijksoverheid ook het gemeentebestuur een positieve invloed gehad moet hebben. Van der Haer wijst erop, dat ook lage lonen en een groot arbeidsreservoir van betekenis moeten zijn geweest.
26

NEHA-BULLETIN 4 (1990) NR.

R. Nip beschrijft de andere economische steunpilaar van de regio : de
landbouw. Mechanisatie, kunstmest, de neergang van de traditionele boterhandel, de opkomst van de varkensfokkerij en de steeds voortgaande
ontginningen zijn enkele opvallende punten. Na de Tweede Wereldoorlog
bleken graanteelt en rundveehouderij de aardappelteelt en varkens te verdringen.
Enkele bijdragen behandelen de ontwikkeling van gemeenschappen :
H.J. de Jong over Schoonebeek na 1850, M. Gerding over Emmen als
stedelijke kern na 1945 en J . Straver en T. Wortel over de buitendorpen
van Emmen na 1945. Het boek wordt afgesloten met een slotbeschouwing
van R. Lenstra over de jaren zeventig en tachtig .
P .M .M. Klep

C.S. Maier. In search of stability . Explorations in historical political economy.
(New York etc.: Cambridge University Press, 1987) 293 p. ISBN 0 521
23001 2
Een geleerd , wat moeizaam gecomponeerd en hier en daar inspirerend
boek over een belangrijk historisch thema. Dit is de indruk die ik overhoud na het lezen van deze zes, voor een deel herziene, gebundelde artikelen die oorspronkelijk tussen 1970 en 1986 het licht zagen. Het begrip 'political economy' in de ondertitel behoeft een nadere bepaling. Voor Maier
is dit niet het onderzoek van het politieke proces in een economisch begrippenkader maar juist andersom, de analyse van economische ontwikkelingen en keuzen in termen van politieke pressie en coalitie. Het door
hem zelf gehanteerde begrip politieke sociologie (214) geef de benaderingswijze van de auteur heel adequaat weer.
Centraal in zijn probleemstelling staan de begrippen stabiliteit en stabilisatie, waarover de auteur in zijn nawoord, dat ten onrechte het opschrift
conclusie draagt, een interessante beschouwing ten beste geeft. Deze behandelde hij ook in zijn omvangrijke dissertatie, Recasting bourgeois Europe
(Princeton 1975), en zij worden het beste weergegeven met 'stabiele verhoudingen' of 'evenwichtige ontwikkeling'. In het bijzonder dat laatste,
want Maier vat de term meer op in dynamische dan statische zin: 'stability implies a cybernetic capacity for self-correction . . . ' (262). Min of meer
als vervolg op zijn eerste boek worden nu de jaren na de Tweede Wereldoorlog vergeleken met die na de Eerste. In beide perioden waren de politieke en sociale verhoudingen in een groot aantal Europese landen uit balans, 'gedestabiliseerd'.
In het eerste hoofdstuk neemt de auteur deze vergelijking ter hand door
middel van een analyse van de economische ideologie, de gestandaardi27

seerde wijze van denken over het vigerende of gewenste economische stelsel , In het bijzonder put hij hiervoor uit de in die jaren in Amerika en
Europa heersende management-theorien en de opvattingen over social engineering. De belangstelling na de Eerste Wereldoorlog voor het Taylorisme en het Fordisme vervulde volgens schrijver een soortgelijke functie
als de discussie over human relations en over produktiviteit na de Tweede
(60 en volgende). Beide bewegingen waren gericht op psychologische integratie waarbij het politieke aspect (arbeidsvrede in een tijd van opkomend
socialisme en Koude Oorlog) niet ontbrak. Zo bracht het produktiviteitsstreven werkgevers en vertegenwoordigers van niet-communistische
vakbonden in Europa bij elkaar, onder meer tijdens gezamenlijke werkbezoe ken aan Amerikaanse bedrijven en in staatscommissies ter opvoering
van de produktiviteit.
Op dit politiek sociologische krachtenveld opereert de schrijver eveneens in een uitvoerig opstel over de economische implicaties van de Fascistische en Nazistische ideologieen. Een van zijn conclusies is dat van een
fascistische of nationaal socialistische economie in strikte zin niet kan worden gesproken. Dat economische doeleinden in deze regiems op een bepaalde wijze werden nagestreefd, was te danken aan politieke wilskracht
en autoriteit (87). Maar wat de ideeen achter de eigenlijke modernisering
op het economische terrein betreft , hebben de regiems zich in feite aangesloten bij de in gang zijnde ontwikkeling.
In nog twee andere opstellen wordt de gang van zaken in de be ide naoorlogse periodes met elkaar vergeleken. In het vierde worden nogal ingewikkelde en generaliserende beschouwingen gewijd aan de voorwaarden
voor stabiliteit in West-Europa. Mijn bezwaar is dat feiten en interpretaties hier in de wijze van behandeling voortdurend met elkaar worden vermengd. Hierdoor lijdt de comparatieve opzet schade en verliest het betoog
aan kracht. Niettemin treft de lezer prikkelende uitkomsten aan, zoals de
relativering van het economisch belang van de Marshallhulp (173). Deze
Amerikaanse auteur acht de stelling verdedigbaar dat, zonder de bedoelde
hulp, de Europese groei gelijkenis zou hebben vertoond met het economisch herstel van Engeland aan het eind van de jaren dertig, maar dan
wel meer in protectionistische lijn. Dat de economische groei in de jaren
vijftig juist in de drie voormalige fascistische landen (Duitsland, Italie en
Japan) het hoogst was, brengt de auteur in verband met de invloed van
de bezettingsautoriteiten op de politieke activiteit van linkse groeperingen
en op de handhaving van de arbeidsvrede.
Waardering heb ik voor de gedegen analyse in het vijfde hoofdstuk van
sociaal-politieke factoren van het inflatieverschijnsel, waarin diverse graden van inflatie (hyper-, Latijnse- en kruipende-) worden onderscheiden .
V oor de eerste vorm van inflatie komt Maier tot drie algemene voorwaarden: een zwakke staatsoverheid, de aanwezigheid van belangengroepen
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die een vroegtijdige stabilisatie tegenhouden en het gemeenschappelijke
voordeel dat industrielen en vakbonden hebben bij een politiek van inflatie. Hier liggen aanzetten voor wat we zouden kunnen noemen een theorie
van de economische politiek.
Het boek is stimulerend door de politiek-sociologische benadering van
het thema en door de verspreid voorkomende kritische conclusies. Soms
echter stelt de presentatie teleur door een te globale en ietwat cerebrale
behandeling waarin een duidelijke lijn ontbreekt. Een voorbeeld hiervan
is het hoofdstuk over de Amerikaanse economische politiek na de Tweede
Wereldoorlog waarin allerlei globale verbanden worden ge!egd die maar
weinig verklaren. Te zeer ook wordt de verwarring in Europa in deze jaren beschouwd vanuit de Amerikaanse vrees dat het kapitalistische stelsel
in West-Europa zou worden afgeschaft, waarbij Maier nauwelijks oog
heeft voor de gewe!dige uitbouw van de gemengde economie. Hierbij
wreekt zich de omstandigheid dat de auteur zijn onderwerp meer benadert vanuit de internationale betrekkingen dan vanuit een economische
conceptie. Niettemin is het voor economisch historici een zeer stimulerend
boek.
Hille de Vries

J. L. van Zanden, R. T. Griffiths Economische geschiedenis van Nederland in de
20e eeuw (Utrecht: uitgeverij Het Spectrum, 1989) xvi + 330 p. ISBN 90
274 2457 8
Het is al weer achttien jaar ge!eden dat De Nederlandse economie in de 20e eeuw
van Joh. de Vries verscheen, in 186 bladzijden hoofdtekst een vogelvlucht, een 'verkenning van het meest kenmerkende' , van de twintigste
eeuw. Dit boek heeft, getuige ook diverse herdrukken, intussen zijn sporen verdiend. Nu onze eeuw haar economisch gezicht bijna volledig heeft
onthuld, ontvangen we van Griffiths en Van Zanden een nieuw, aanzienlijk volumineuzer overzicht (292 bladzijden hoofdtekst). Vaak is al verzucht dat de contemporain historicus dreigt te verdrinken in de bronnen
en literatuur. Het valt de auteurs positief aan te rekenen dat zij de 'tour
de force' wagen om uit de baaierd van primaire en secundaire documentatie een synthese te distilleren. Griffiths en Van Zanden voeren ons op kundige wijze door de ontwikke!ingen, feiten en meningen heen, daarbij ook
de re!evante economisch-theoretische inzichten betrekkend. Beschrijving
gaat zo voortdurend gepaard aan analyse en verklaring. De stijl van
schrijven is helder en prikkelend. De schrijvers peilen naar de identiteit
van de twintigste eeuw en zij nemen tevens stelling tegen 'populaire en
vee! herkauwde mythes'. Met dit alles zal het boek aan de vakgenoten
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orientatie en aan het onderwijs stof bieden.
De opbouw is die van een twee!uik. Eerst zlJn er vier systematische
hoofdstukken, onderscheidenlijk over de structuur van de Nederlandse
economie, de positie van kleine open economie, de opmars van de overheid en arbeidsmarkt en werkge!egenheid. Daarna voIgt in een zestal
hoofdstukken de chronologie: 'voortgezette industrialisatie' 1920- '29, de
grote depressie 1929-'39, de Tweede Wereldoorlog, herste! en wederopbouw, het 'economisch wonder' 1951-'73 en 'inflatie en werkloosheid'
1973-'85. Per periode passeren de macro-economische ontwikke!ing groei, conjunctuur -, de sectoren en bedrijfstakken en de re!aties tot de
internationale economie, de economische politiek en, in de hoofdstukken
9 en 10, de Europese integratie de revue.
Het grondvlak van de economie, de onderneming, blijft buiten beschouwing. Dat is een keuze en als zodanig goed recht en, wellicht , wijze
beperking van de auteurs. Toch is de Nederlandse economische ontwikkeling, aile overheidsinterventie ten spijt, in wezen gedragen door de ondernemingen , die iiI de onderhavige periode vee! kwalitatief-structure!e en
kwantitatieve dynamiek hebben laten zien. Ook kent de contemporaine
periode grote aantallen niet-commercieJe particuliere rechtspersonen verenigingen en stichtingen: de quartaire sector - die allerlei soorten diensten verlenen en vee! betaalde werkgelegenheid bieden; zo beschouwd zijn
het dus micro-economische entiteiten . Uiteindelijk zal het microeconomische grondvlak, samen met de consumentengeschiedenis, ook in
synthesen zijn plaats moe ten krijgen.
Het boek geeft ook aanleiding tot de vraag, wanneer nu eigenlijk de
twintigste eeuw begint. Vooral in het eerste hoofdstuk vindt de lezer uitstapjes naar de negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse ontwikke!ing,
maar in hoofdzaak gaat het over 1920-'85. De auteurs karakteriseren zelf
(109) de snelle economische groei der jaren twintig als voortzetting van
de industrialisatiepunt van 1895-1914 en spreken (34) van de 'lange industrialisatiegoIr 1890-1965 . Zouden we dus in feite de tijd vanafeind negentiende eeuw niet kunnen opvatten als een periode van voortgezette
groei en ontwikkeling, hoezeer ook verstoord door twee wereldoorlogen en
twee lange depressies? Zelfs de moderne staatsinterventie vindt al in de
liberale jaren v66r 1914 enke!e aanzetten. Opmerkelijk is dat de Tweede
Were!doorlog een heel hoofdstuk krijgt, maar dat de Eerste slechts wordt
aangestipt (109-110).
Het lijkt goed hier enke!e van de rode draden uit het boek te be!ichten.
Een ervan is dat de auteurs de Nederlandse samenleving zeker tot begin
jaren zestig als conflictarm en compromisgeneigd beschouwen, hetgeen
naar hun opinie heeft bijgedragen aan de sociaal-economische stabiliteit,
speciaal de beheersing van lonen en prijzen . Basis voor die stabiliteit is
de verzuiling. Wanneer die na 1960 aan kracht inboet, krijgen de pressie30
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groepen, eerder door de zuilen bemiddeld, een directere greep op de gang
van zaken , met navenante gevolgen voor de stabiliteit. Dit is een aantrekkelijke sociaal-politieke benadering, die op gezette plaatsen in de tekst terugkeert. Uiteindelijk zal zij echter haar waarde moeten bewijzen in een
internationaal-comparatieve analyse van voorwaarden van conflict en stabiliteit.
Prominent is de plaats die de auteurs inruimen voor de groei der overheid en de etatisering van de economie. Even prominent is hun kritiek op
de visie dat de overheid, met name de gemengde economie sinds 1945,
waarborg zou zijn geweest voor groei en stabiliteit. Nederland is, aldus
betogen zij , een kleine open economie, die in haar afwisselingen van wel
en wee vooral wordt geregeerd door de trends en conjuncturen van de internationale economie . Gegeven deze invloeden kan de binnenlandse politiek meehelpen, maar ook dat is vaak niet gerealiseerd . Zij kan zelfs fout
zijn en averechtse of onbedoelde - een enkele maal zelfs onbedoeld gunstige - effecten sorteren. Enkele markante voorbeelden uit het boek. De
gave-guldenpolitiek van Colijn was een fout. Anderzijds zorgde de doorkruising van het deflatiebeleid door de steunpolitiek voor een reflatoire
' milde keynesiaanse stimulans', die erger voorkwam. Na '45 is er nogal
een pro-cyclische politiek gevoerd, vanwege problemen met 'fine tuning'
of doordat uitgaven expandeerden in hausse-jaren. Tijdens Den Uyls kabinet verzachtte de keynesiaanse uitgavenpolitiek de depressie, maar versterkte zij de structurele problemen . De binnenlandse opleving tijdens het
kabinet Lubbers I is in aanzienlijke mate het gevolg van autonome buitenlandse en binnenlandse ontwikelingen. Het fameuze industrialisatiebeleid
sinds '49 berustte grotendeels op indirect-voorwaardenscheppende en
psychologische maatregelen, zodat zijn effecten nauwelijks meetbaar zijn.
Het gunstigst komt er nog de loon- en prijspolitiek tot medio jaren vijftig
van af.
Deze analyse ten aanzien van de macht en onmacht der economische
politiek is overtuigend. De pronkstukken van de gemengde economie hebben al sinds de jaren zeventig onder meer bij sceptischer ingestelde economen veel van hun glans verloren en dat is in deze studie aan de hand van
de ervaringen van de hele twintigste eeuw nog eens bevestigd. Economen
en beleidsmakers zouden ervan kunnen leren, maar zeker bij de laatsten
zal op het punt van het geloof in stuurbaarheid het bloed ongetwijfeld toch
kruipen waar het niet gaan mag. Ook hier zal de geschiedenis wel weer
een harde maar geen effectieve leerschool blijken.
Overigens stelt zich de vraag, of hiermee wel alles over de betekenis der
overheid is gezegd. De auteurs laten de overheidsuitgaven stijgen onder
de druk van economische of sociaal-politieke crisis (de plateautheorie),
waaraan zij het optreden van pressiegroepen toevoegen. Maar reiken deze
'politicologische' verklaringsgronden toe? Is het ook niet zo dat de over31

heid met haar uitgaven inkomensoverdrachten en regelingen in belangrijke en zelfs essentieIe sociaal-economische behoeften voorziet, behoeften
die door de moderne sociaal-economische ontwikkeling worden opgeroepen? Men denke maar aan infrastructuur, aan investeringen in onderwijs
als 'human capital' en aan de sociale uitgaven. Kan de marktsector de
verzorging van al deze wenselijke of noodzakelijke collectieve goederen en
regelingen overnemen? Dit zijn functionele verklaringsgronden, naast de
ongetwijfeld terecht door de auteurs aangewezen invloed van pressiegroepen als oorzaak van de 'onderliggende dynamiek van de groeiende rol van
de overheid' (65).
De schrijvers kenmerken de jaren dertig als een keynesiaanse situatie
van onderbezetting van de produktiecapaciteit, verergerd door de tot 1936
gevoerde wisselkoerspolitiek. Voor de depressie na 1973 laten zij naast
conjuncturele ook structurele factoren toe . Daar staat tegenover dat diverse auteurs - de keynesiaan F.A .G . Keesing, I.J. Brugmans, P.W. Klein,
Joh. de Vries - ook voor de jaren dertig wijzen op onderliggende structuurontwrichtingen. Dan komt ook de beoordeling van Colijns beleid in
een ander licht. De handhaving van de gouden standaard na '33 vindt
iedereen fout, maar niet iedereen acht het negatieve effect van deze fout
even groot als Griffiths en Van Zanden. De auteurs stellen zelf dat de economische opleving in ons land nu de devaluatie ten dele het gevolg was
van de bijtrekkende internationale conjunctuur, hoewel Nederland juist
door de gouden standaard de oplevende buitenlandse ontwikkeling sinds
1933 heeft gemist. Ook constateren zij dat internationale golven in Nederland meer dan evenredig (Iangduriger?) doorwerken. Is het dan het buitenland of het Nederlandse wisselkoersbeleid geweest? De discussie over
Colijn zal dus nog wei even voortduren.
Dat het niet de groei van de vakbeweging is geweest die neerwaartse rigiditeit der lonen heeft veroorzaakt, maar dat deze - traditionele - rigiditeit in de twintigste eeuw eerder is afgenomen, moge zo zijn (88-90 en
104-106). De auteurs signaleren echter ook (100-102) het verschijnsel van
het 'wage-leadership ' , waarbij sterke bedrijfstakken de cao-uitkomsten in
grote delen van de economie regeren en waardoor sinds eind jaren vijftig
de nagestreefde gedifferentieerde loonvorming is doorkruist. Is dit ook
geen - 'zijwaartse' - rigiditeit, waarin de vakbeweging zeker een aandeel
heeft gehad?
Een tot slot hier aan te stippen punt is de stelling van het boek dat de
N ederlandse economie , omstreeks 1900 door de industrialisatie veelzijdiger geworden, in de twintigste eeuw en met name sinds de jaren zestig een
versmalling van haar activiteitenspectrum heeft ondergaan (5 en 34, 35) .
Als argumenten hiervoor voeren de auteurs het wegvallen van
Nederlands-Indie en de verschraling van de industrieIe structuur aan. Zij
betrekken in hun argumentatie echter niet, althans niet uitdrukkelijk , de
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ontwikkeling in landbouw en - quartaire - diensten sinds de Tweede Wereldoorlog. In hoofdstuk 9 over de jaren '51 -'73 benadrukken zij wei de
dynamiek in deze sectoren, inclusief de agro-industrie, maar gaan zij niet
in op de vraag, of deze dynamiek de verschraling in de industrie niet kan
hebben gecompenseerd door nieuwe diversificatie . De vraag van veelzijdigheid of verschraling is een zinvolle, maar welke zijn de maatstaven?
A .C .A .M. Bots

j.Th.M. Houwink ten Cate (red.), Bruins ' Berlij·nse besprekingen, een selectie
uit het archie] van proj mr. dr. C.

w.j. Bruins, in het bijzonder de jaren 1924-1930

(Den Haag: Nederlands Historisch Genootschap , 1989) 242 p. ISBN
90-73069-01-7
Tijdens het Interbellum vervulden tal van Nederlanders de positie van
neutrale deskundige in vertrouwensfuncties tussen de voormalige belligerenten. Een van hen was G.W.] . Bruins (1883-1948) . Als hoogleraar economie en eerste rector-magnificus van de Rotterdamse Handelshogeschool (sinds 1913) en oprichter van het blad Economisch-Statistische Berichten (1915) had de energieke Bruins in Nederland de naam van een bekwaam, helder en integer organisator. De conferenties van Brussel (1920)
en Genua (1922) stimuleerden zijn belangstelling voor de Europese economische wederopbouw en het werk van de Volkenbond. Bruins' opvattingen over financieel en economisch beleid vonden aanvankelijk weinig gehoor in de politieke strijd om de herstelbetalingen, maar zij vielen goed
in de smaak bij de groep Engelse en Amerikaanse zakenlieden, die met
de stabilisatie van de Duitse mark en de invoering van het Dawesplan in
1923-24 het initiatief van de politici overnam. Het succes van deze onderneming hing in hoge mate af van het functioneren van de Reichsbank als
regulateur van de ontwrichte economie en als sluis voor de herstelbetalingen; om dit te garanderen stelden de Geallieerden de bank min of meer
onder curatele van een zogenaamde Generalrat van zeven Duitse en zeven
buitenlandse bankiers. Ter voorkoming van nieuwe inflatie door ongelimiteerde bankbiljettenuitgifte benoemde deze raad bovendien een speciale toezichthouder, die tevens de buitenlandse leden in hun afwezigheid
vertegenwoordigde.
Van 1925 tot 1930 vervulde Bruins deze zware functie, waarin hij
voortdurend moest bemiddelen en balanceren tussen directie en Generalrat en bovendien tussen politieke eisen en economische marges. Dat deed
hij met succes, maar toch leidde deze aanloop niet tot de internationale
carriere waar Bruins op hoopte. Zijn gebrekkige ervaring in politiek en
zakenwereld en de flexibiliteit, integriteit en theoretische zuiverheid, die
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hem voor de moeilijke positie van toezichthouder bij uitstek geschikt
maakten, stonden dat in de weg. Dit boek biedt een bloemlezing uit de
notities die Bruins in de jaren twintig bijhield: een unieke kijk in de keuken van de internationale financiele herstelpolitiek. Hoofdrolspeler van
dit fascinerende verhaal is ongetwijfeld de altijd kwikzilverige president
van de Reichsbank Schacht, die onder de dekmantel van gezond financieel beleid de herstelbetalingsregelingen zoveel mogelijk trachtte uit te
buiten ten bate van Duitsland en zijn eigen politieke aspiraties. Telkens
weer slaagde hij erin gewiekst aile betrokkenen tegen elkaar uit te spelen,
totdat hij in december 1929 tijdens de onderhandelingen over het Y oungplan zelf zijn positie onmogelijk maakte.
De aantekeningen dragen meer het karakter van een geheugensteuntje
dan van een dagboek. De gebeurtenissen zijn van zeer dichtbij te volgen;
door die korte afstand ontbreekt het echter aan reflectie en rake karakterisering. De uitgebreide maar winderige inleiding biedt samen met het wetenschappelijk apparaat van annotatie, termenlijst en toelichtend persoonsregister ook de niet-specialist toegang tot de complexe materie waar
de besprekingen om draaien. Een verantwoording van de gemaakte keuze
had echter in een bronnenuitgave als deze beslist niet mogen ontbreken.
De complete lijst van notities achterin het boek laat tenslotte zien, dat het
archief-Bruins veel meer in petto heeft dan deze uitgave kon bevatten; enkele wei opgenomen fragmenten over Nederlandse kwesties bel oven een
interessante aanvulling op en contrast met Heldrings Dagboek.
Joost Jonker

A.H.P. Clemens enJ.Th. Lindblad (red.), Ret belang van de Buitengewesten.
Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van
Nederlands-Indie 1870-1942 (Amsterdam: NEHA, 1989) 306 p. [NEHASeries III 7] ISBN 90 71617 15 7
De economische groei die de zogenaamde Buitengewesten in koloniaalIndonesie sedert 1870 te zien gaven en de toenemende betekenis van deze
gebieden ten opzicht van Java - vanouds het zwaartepunt van het koloniaal systeem - hebben niet geleid tot een meer evenredige belangstelling
onder historici. Deze vaststelling is voor de vakgroep Geschiedenis van de
Leidse Universiteit enige jaren geleden aanleiding geweest om zich met
deze gebieden in het bijzonder te gaan bezighouden. Als eerste resultaat
van het lopende onderzoek wordt thans een negental bijdragen gepresenteerd.
Een van de meest opvallende ontwikkelingen in de laat-koloniale periode van de Indonesische geschiedenis is zonder twijfel de verschuiving van
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het economisch zwaartepunt van Java naar de andere eilanden in de Archipel geweest. Het moderne Indonesie kan als gevolg daarvan worden
getypeerd door een fundamentele onevenwichtigheid. Terwijl de buitenlandse val uta verdiend worden door de export van olie, aardgas en agrarische exportgewassen die buiten Java worden geproduceerd, worden deze
vooral uitgegeven ten behoeve van het overbevolkte Java, waar ongeveer
tweederde van de totale bevolking woont. Dit verschijnsel begon zich al
tegen het einde van de negentiende eeuw af te tekenen en kan, dankzij het
beschikbare cijfermateriaal, door de tijd heen gevolgd worden . Laten wij
de opbrengsten van de mijnbouw buiten beschouwing, dan bedroeg de
waarde van de uit de Buitengewesten afkomstige agrarische export omstreeks 1900 zo'n 24% van het totaal, terwijl dat aandeel omstreeks 1926
tot ca. 49 % was opgelopen. In het laatste vooroorlogse jaar waarover cijfers bekend zijn, namelijk 1940, bedroeg het aandeel van de Buitengewesten zelfs 61 %.
Het is dus duidelijk dat in betrekkelijk korte tijd diepgaande veranderingen in het bestaan van sommige lokale bevolkingsgroepen voltrokken
moeten hebben. Nadat een bepaald gebied eenmaal was opengelegd voor
het economisch wereldverkeer, yond een aanpassing van de produktiehuishouding plaats die het bestaan steeds meer van de wisselvalligheden
van de internationale conjunctuur afhankelijk maakte. Het behoeft geen
betoog dat geconcentreerde aandacht voor bovengenoemde verschijnselen
duidelijk zou kunnen maken welke factoren hier van betekenis zijn geweest. Met behulp van theoretische modellen uit de ontwikkelingseconomie, door de aanwezigheid van beschrijvende bronnen uit de koloniale periode en de beschikbaarheid van statistisch grondmateriaal, moet het mogelijk zijn het inzicht in het karakter en de timing van de processen te vergroten.
Het belang van de bundel ligt in het aansnijden van vragen als: waardoor lukte het in sommige gebieden wei om de plaatselijke bevolking voor
exportproduktie te interesseren en in andere juist niet? Wie namen de initiatieven, wie leidden het produktieproces en hadden de commercieIe en
vervoerstechnische touwtjes in handen? Wat was het aandeel van de producerende bevolking in de opbrengsten?
In de openingsbijdrage wijst Lindblad erop dat de eigenlijke economische expansie pas na 1905 plaats yond, nadat de bestuurlijke arm van het
gouvernement het daarvoor geschikte klimaat had doen ontstaan. Bakker
kiest voor nuancering in de beoordeling van de motieven die tot de Atjehoorlog geleid hebben: aanvankelijk was het motief imperialistisch, later
werd de economie belangrijk. Potting gaat in op de rol van de Nederlandsche Handel-Maatschappij bij de muntzuivering en de kredietverlening
op Sumatra en concludeert dat het aandeel van dit bedrijf slechts bescheiden is geweest. Van Kommer houdt zich bezig met het arbeidsregime ter
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verklaring van het succes van de Deli Maatschappij, maar ziet in de ontwikkeling van de marktprijs een beIangrijker factor. Baks wijst op de
slechte financieIe resultaten die bij de steenkoolwinning op Borneo werden
behaald, terwijl Scholte zich vooral heeft bezig gehouden met de financieringsproblemen van de goud- en zilvermijnbouw op West-Sumatra. Ranken richt zich op de winning van rubber en klapper op Borneo door de
bevolking, die daar overigens zelf nauwelijks de vruchten van plukte. Clemens onderzoekt de succesvolle bevolkings-rubberproduktie op Sumatra,
de rol van de Chinezen en van de koloniale overheid, terwijl Habiboe de
mislukking analyseert van de pogingen om de Molukken tot grotere bloei
te brengen . Als sluitstuk hebben Clemens en Lindblad een bibliografie per
regio toegevoegd die haar waarde weI zal bewijzen.
Wat de bundeI in z'n totaliteit betreft valt het op dat de meeste bijdragen hun oorsprong verraden. Het terugbrengen van de omvang van een
doctoraalscriptie naar ongeveer dertig bladzijden is nogal eens ten koste
van de leesbaarheid gegaan . Een beIangrijk punt is verder dat de bijdragen nauweIijks de succesvolle kant van de koloniale bedrijvigheid laten
zien. Men moet de macro-gegevens weI goed in het oog houden om niet
tot de conclusie te komen dat er nogal eens was mislukte. Een laatste opmerking: zijn de Buitengewesten in de geschiedschrijving inderdaad zo
stiefmoederlijk bedeeId als gesuggereerd wordt? De bibliografie laat zien
dat onze kennis van sommige aspecten van het economisch leven buiten
Java zeker niet onderdoet voor wat wij van Java weten. De samenvattende conclusie is: de bundeI bevat een aantal beIangwekkende datailstudies
die, naar gehoopt mag worden , verder onderzoek zullen stimuleren.
Th . Stevens

A. Maddison and G . Prince (red.), Economicgrowth in Indonesia, 1820-1940
(Dordrecht/Providence: Foris, 1989) 300 p. [VerhandeIingen van het Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde 137). ISBN 90 6765 450 7
De economische geschiedenis van Indonesie in het laat-koloniale tijdperk
is een vakgebied in opkomst. In 1988 verscheen een Australische conferentiebundeI betreffende dit onderwerp. Thans is Nederland aan de beurt
met een fraaie bundeling van bijdragen tot een conferentie te Groningen
in 1984 (gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. H. Baudet hetgeen in de uitgave onvermeld blijft). Door de nogal vertraagde verschijning van dit boek lijkt het eerder achter de feiten aan te lopen dan
vooruit te grijpen op nieuwe ontwikkeIingen.
De kwantitatieve economische geschiedenis komt vooruit bij gratie van
enige durf en af en toe een verreikende vooronderstelling ter vereenvoudi36
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ging van het ware economisch leven. Toch is er een verschil tussen ongebreidelde speculatie en een aannemelijk gemaakt verloop. Zo extrapoleert
Maddison uit Polaks schattingen voor het Interbellum absolute waarden
van het nationaal inkom en per hoofd tot in de achttiende eeuw toe . Ik geef
twee voorbeelden van daaraan ten grondslag liggende vooronderstellingen. Ten eerste, de groeivoet van de inheemse bevolking op zowel Java
als elders wordt gesteld op slechts 0,19 % per jaar in de periode 1700-1820,
maar op 0,75 % voor Java en (tweederde daarvan voor de Buitengewesten) in de periode 1820-1850, waardoor het verschil met andere schattingen van deJavase groeivoet in 1780-1850 oploopt tot bijna 1 % op jaarbasis. Ten tweede, de groeivoet van het Chinese inkomen per hoofd wordt
geacht eeuwenlang exact het gemiddelde te houden van de groeivoeten
van het Europese en inheemse inkomen per hoofd. Dergelijke vergaande
vooronderstellingen staan in schril contrast tot Van Laanens voorzichtige
gebruik van regressieanalyse bij de toe passing van Fishers verkeersvergelijking ten einde drie alternatieve schattingen van de groeivoet van het inkomen per hoofd te formuleren. Van Laanen beperkt zich tot de peri ode
vanaf 1850 en voorziet zelf zijn schattingen van de maatschappelijke geldhoeveelheid en de omloopsnelheid van het geld met het nodige voorbehoud . Hij suggereert een bescheiden inkomensstijging gedurende de jaren
1850-1885 en 1905-1930 .
Booth biedt een overzicht in vogelvlucht van de opzienbarende expansie van de uitvoer in de jaren 1905-1930 en wijt het uitblijven van groeieffect en op lange termijn aan de zogenaamde 'double drain', via zowel
Europese ondernemingen als Chinese tussenpersonen. Op ingenieuze wijze reconstrueert zij de inkomens-terms of trade als uitdrukking van de
koopkracht van de exportopbrengsten; helaas gebruikt zij daarbij echter
verschillende jaren als basis voor het indexcijfer van het exportvolume
(1913) en als grondslag voor de wegingscoefficienten in het prijsindexcijfer
(1928). Thee Kian Wie's schets van de door uitvoer gedreven expansie op
Sumatra sluit hierbij naadloos aan. Zo was er een onmiskenbaar verband
tussen het 'enclave'-karakter van de pionierssamenleving en de ' double
drain'.
De nieuwe, kwantitatieve aanpak is grotendeels afwezig in de be ide bijdragen over economische politiek. Op basis van gedegen en uitgebreid archiefonderzoek toont Houben aan hoe doorslaggevend het optreden van
de resident ter plaatse was bij de uitvoering van beleid . Prince beschrijft
hoe het feitelijke beleid van het Gouvernement via de ethisch gelnspireerde aspiraties evolueerde van laissez jaire omstreeks de eeuwwisseling tot
ronduit dirigisme in de jaren dertig; als voorbeeld daarbij noemt hij in het
bijzonder regelingen inzake de rijstvoorziening. Hij legt ook een link met
Boekes theorie van de dualistische economie maar de argumentatie laat
op enkele punten aan duidelijkheid te wensen over, bijvoorbeeld betref-
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fende de invloed van het Mindere We!vaartsonderzoek op Boeke; deze introduceerde immers het dualisme reeds bij zijn promotie in 1910, vier jaar
v66r Hasse!mans publikatie van de bevindingen van het genoemde onderzoek. Evenmin is duide!ijk hoe Boekes boek uit 1947 (het in de annotatie
ontbrekende The evolution oj the Netherlands Indies economy) een afscheid zou
kunnen duiden van de dualisme theorie aangezien Boeke na 1950 wederom daarover is gaan publiceren.
De vergelijking met Maleisie en Thailand zijn zeer verhe!derend. Barlow gaat systematisch te werk en constateert meer overeenkomsten dan
verschillen in de sociaal-economische ontwikke!ing van de beide kolonien.
De lange termijnresultaten stelden teleur, vooral voor wat betreft de technologische vooruitgang. Van der Meer daarentegen benadrukt eerder
verschillen dan overeenkomsten ten opzichte van het niet-gekoloniseerde
Thailand. Het Nederlands-Indische gouvernement was, naar zijn mening, vee! efficienter dan de Thaise regering. Op ondergeschikte punten
is het strak geste!de betoog van Van der Meer ietwat ontoegankelijk, bijvoorbee!d wanneer de auteur verbazing toont over de snellere toename
van de Indonesische uitvoer na 1918 ge!et op de verslechtering van de
terms of trade aileen voor Indonesie; diende niet een sterke toename van
het volume juist als compensatie voor de daling van de exportprijzen?
Dan nog de twee enigszins losstaande bijdragen. Het artike! van Boomgaard betreft de dynamiek in de commercide landbouw op Java in de late
achttiende en het grootste dee! van de negentiende eeuw. Het betoog is
gebaseerd op archiefmateriaal uit het Rijksarchief en het Arsip Nasional te
Jakarta en vormt een voorstudie tot zijn inmidde!s verschenen proefschrift
Children oj the colonial state; population growth and economic development in Java
1795-1880 (Amsterdam 1987). Boomgaard spreekt zelfs over twee agrarische revoluties - in 1795/1810 en 1830/50 - en onderstreept daarmee de
dynamiek van de landbouw op Java. De bijdrage van The Siauw Giap is
sterk kwalitatief georienteerd en eindigt met de bevestiging van een uit
1949 daterende bewering van Wertheim dat het we! meevie! met de
winsten die terechtkwamen bij de Chinese tussenpersonen. Hoe is dit te
rijmen met Booths 'double drain'?
Bij e!kaar bieden de tien bijdragen een bijzonder gevarieerd en inspirerend palet voor iedereen met belangstelling voor de economische geschiedenis van het toenmalige Nederlands-Indie. Zoals gebruikelijk in publikaties op dit terrein ontstaat soms enige verwarring in de terminologie: tussen Nederlands en Engels, tussen koloniaal en post-koloniaal. Barlow gaat
het verst door vrolijk anachronistisch te spreken van 'Dutch Indonesia'.
anderen houden vast aan 'Atjeh' hoewe! 'Aceh' een algemeen geaccepteerde Enge!se versie is.
J. Thomas Lindblad
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Reactie op de recensie van door J. Bieleman van Ph . Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter (Amsterdam 198"9) , in: NEHA-Bulletin 3 (1989),
124-127.
Met grote verbazing heb ik kennis genomen van de recensie van Bie!eman
van mijn boek. Naast de betoogtrant steken mij in wetenschappelijk opzicht de kwalitatieve opmerkingen, de adjectiva en de adverbia waarmee
Bieleman zijn verhaal lardeert , maar waaruit blijkt - en dat is verhelderend - welke opvatting hij heeft over de uitkomsten van mijn onderzoek
en we!k standpunt hij inneemt over mijn wijze van werken. Dit impliceert
dat Bieleman een confrontatie wenst met betrekking tot uitgangspunten,
methoden, visies en interpretaties van kwalitatief en kwantitatief bronnenmateriaal - die ik hem gaarne gun gezien zijn kapitale werk over
Drente - maar waarvoor een uiterst beperkte boekbespreking niet de aangewezen gelegenheid is. Mij dunkt , dient een recensie in de eerste plaats
in het krachtenveld van het te bespreken werk te staan en daarvan de uitstraling na te gaan (misschien te veel Hegel). Bij Bieleman is hiervan geen
sprake, want voor het oordeel over mijn boek neemt hij als maatstaf het
' inzicht in de aard van het landbouwbedrijf'. Of dit inzicht een subjectief
of objectief - Drents misschien - gegeven is en of de aard van het landbouwbedrijf waar Bieleman op doelt, vast omlijnd is - bijvoorbeeld uitsluitend een bepaalde bedrijfseconomische of een sociaal-economische of
een sociale aard - kan ik uit zijn 'gevoel' niet opmaken. Wel heb ik mijn
eigen gevoel over hetgeen hij bedoeIt, maar laat ik dat niet verwoorden
en hier slechts proberen om zakelijk kritiekpunten te pareren .
1. De titel van mijn boek is niet weids - het is geen landschap! - maar
transcendent. Hij verraadt een nieuwe visie op het economisch ontwikkelingsproces in de negentiende eeuw, waar mijn recensent na kennisname
van dee! III van mijn boek van op de hoogte had moeten zijn. Ook enige
bekendheid met de internationale literatuur had hem dit bij kunnen brengen.
2 . Mijn eigenschap een bekwaam econometrisch rekenmeester te zijn.
(Waar vaIt deze eigenschap uit op te maken?) In mijn boek ga ik in het
gehee! niet econometrisch te werk. Ik gebruik geen mathematische technieken of method en die maar weinigen op ons vakgebied kunnen of wensen te volgen. Iedere geinteresseerde lezer moet in staat zijn om mijn verbale redeneergang te volgen. Hoogstens ben ik als een boekhouder aan te
merken die de methode van de N ationale Rekeningen toe past.
3. Mijn omgaan met historische cijfers, die 'aanvankelijk nog wei kritisch' zou plaatsvinden, maar tenslotte zou uitmonden op reconstructie
van nieuwe cijfers. Naar eigen goeddunken zouden aanname op aanname
zijn gestape!d (wat een massief beeld) en bij de uiteindelijke macroresuItaten van mijn stu die zou een bandbreedte vermeld moe ten ZlJn.
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Wat de vele aannames betreft, is mijn weerwoord, dat ik niet subjectief
speculatief te werk ben gegaan, maar als enig criterium heb aangehouden
of de aannames zijn toegesneden op de Oostvlaamse werkelijkheid en, hoe
dan ook, niet in strijd zijn met de kwantitatief en kwalitatief bronnenmateriaal. Voorts zijn de uiteindelijke resultaten verkregen na zeer omzichtig
wegen en toetsen van het omvangrijke micro-materiaal. Ik maak dan ook
aanspraak op de werking van de 'wet van de grote aantallen' ten aanzien
van de betrouwbaarheid van mijn macro-economische gemiddelden .
'Buitengewoon grote marges van onzekerheid' worden juist uitgesloten,
wanneer de onderzoeker zich bedient van zeer grote steekproeven, die ook
nog eens van gelede aard zijn . En verder schuilt achter de opmerking van
het aangeven van een bandbreedte wei een zinvolle gedachte, maar zij is
moeilijk uitvoerbaar en heeft op zijn minst vooral betrekking op de enkelvoudige schattingsresultaten van de historische landbouwliteratuur van de
afgelopen twintig jaar.
4. De landbouwkundige haalbaarheid van mijn bevindingen. Het is opmerkelijk dat het Bieleman niet is opgevallen, dat de Oostvlaamse landbouw van rond 1850 veel arbeidsintensiever was dan die van rond 1820.
Mijn berekening van de stijging van de agrarische arbeidsinput tussen
be ide referentiejaren komt uit op circa 60 %. De schatting van de groei
van het geldelijk agrarisch produkt (netto toegevoegde waarde) komt tussen 1820 en 1850 uit op ruim de helft (53%) . Een 'aardverschuiving' in
landbouwkundig opzicht lijkt mij dit laatste groeiresultaat niet; zeker niet,
als ook nog eens het gestegen prijsniveau in aanmerking wordt genomen
(en ik hoop dat het inmiddels wat meer bekend is, dat de bijna continue
ruilvoetverbetering van het agrarisch ten opzichte van het niet-agrarisch
produkt sedert het tweede kwart van de eeuw (158) voor mij een van de
drijvende krachten is geweest achter de agrarische groei en de economische ontwikkeling op het Europese continent).
En dan de incidentele geweldige stijging van de fysieke aardappelopbrengst. Primo moet opgemerkt worden dat bij mijn vaststelling van het
tot ale landbouwprodukt de fysieke aardappelproduktie per hectare v66r
1850 lager is dan v66r 1820 (268). Maar ook al ontgaat mij de rei evan tie
van Bielemans voorbeeld, mijn onderzoek naar de ontwikkeling van de
aardappelproduktie tot aan het uitbreken van de phytophtera infestans
(1845) wijst op een spectaculaire groei. Sinds het begin van de Hollandse
periode (na 1815) stijgt de veldproduktie naar een niveau waarop in het
begin van de negentiende eeuw nog aileen de tuinbouwproduktie van
aardappelen aanspraak kon maken . Voor een verklaring hiervan ligt het
voor de hand te verwijzen naar de intensivering van de verbouw, waarop
bij de sterk dalende inkomsten uit de linnennijverheid vooral de kleine
boeren en keuters zijn overgaan. Maar er is nog een ander, landbouwkundig, fenomeen waarop door mij is gewezen : de introductie en de massale
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overgang op de teelt van een wel zeer produktief nieuw aardappelras, de
Lankman. Mijn recensent zal ongetwijfeld op de hoogte zijn van de landbouwverslagen van Kops uit de jaren na 1820. Deze nu geven, om een
voorbeeld te noemen, voor de provincie Noord-Brabant louter als gevolg
van de invoering van de Lankman zelfs produktiestijgingen per hectare
van meer dan 100%; en dat van het ene jaar op het andere!
5. Bieleman maakt uit 1,1,4 (34-41) op, dat voor mij het systeem van
vruchtwisseling de motor zou zijn achter de economische ontwikkeling
van de Vlaamse landbouw in de eerste helft van de negentiende eeuw en
voorts poneert hij dat ik geen weet heb van het veranderingsproces in de
Vlaamse landbouw sedert de late middeleeuwen. Wat de laatste onware
bewering betreft, verwijs ik naar bladzijde 34 van mijn stu die waar een
en ander expliciet wordt vermeld . En inzake de invoering van de vruchtwisseling is mijn verhaal alleszins duidelijk. De grote veranderingen in de
Vlaamse landbouw in de eeuwen v66r 1800 hebben de produktie vergroot. Maar rond 1800 was het systeem van vruchtwisseling - althans in
Oost-Vlaanderen - vrijwel algemeen ingevoerd. Vit welke passages in
mijn boek dan ook geconcludeerd zou kunnen worden dat deze invoering
van v66r 1800 in Oost-Vlaanderen de verklaring voor de groei in de negentiende eeuw is geweest, is voor mij volkomen duister. Waar elders louter de invoering van het systeem van vruchtwisseling extra mogelijkheden
tot groei bood, was dit in Oost-Vlaanderen in de negentiende eeuw juist
niet meer het geval.
Ter afsluiting van mijn zakelijke weerwoord nog een didactische opmerking van een landbouwhistoricus die geen cijfer-fetisjist is, maar ook
geen cijfer-analfabeet. Alvorens een recensent een stu die bespreekt, dient
hij deze niet aileen te hebben gelezen, maar haar ook te hebben bestudeerd en doordacht.
Phil Kint
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Verschenen literatuur

Samengesteld door Herman de Jong en Co Seegers

A . Bakker en M.M.P. van Lent, Pieter LieJtinck 1902-1989. Herinneringen
(Utrecht/Antwerpen: Veen, 1989) 264 p. ISBN 90 204 1901 3
Lieftinck was gedurende zeven jaar na de oorlog minister van Financien
en speelde als zodanig een belangrijke rol bij de wederopbouw van Nederland in deze periode. Op deze periode Iigt in het door de journalisten Bakker en Van Lent geschreven portret dan ook de nadruk (het vormt echter
maar een hoofdstuk in het geheeI, maar dan weI een hoofdstuk van bijna
honderd pagina's). Het boek be vat een bibliografie van de publikaties van
Lieftinck.

R.P . Brief (red.), Accounting thought and practice through the years (New
York/London: Garland Publishing, 1986) onregeimatig p. ISBN 0 8240
78640
Hoewel niet erg recent leek het toch de moeite waard aan deze bundel eni ge aandacht te schenken. Juist het bedrijfshistorisch onderzoek kan zitten
te springen om een handig overzicht van de belangrijkste bijdragen op het
gebied van de accountancy, met name voor de analyse van financieeleconomische bedrijfsgegevens uit de negentiende eeuw. De bundel bevat
26 artikelen, die aile eerder verschenen zijn in de meest uiteenlopende
tijdschriften. Onder de opgenomen auteurs bevinden zich bekende namen
als die van Pollard en Gourvish. De artikelen zijn gerangschikt in vier
groepen: ' methods and procedures in general use', 'practices among public utilities', legal and other influences' en 'some economic effects'.

K. Bruland, British technology and European industrialization. The Norwegian
textile industry in the mid nineteenth century (Cambridge: Cambridge U niversity Press, 1989) 193 p. ISBN 0 521 35083 2
Dit boek past zowel in de traditie van de bedrijfs- als van de techniekgeschiedenis. Het exploreert de schaal, de intensiteit en het belang van het
contact tussen tien Noorse textieibedrijven en een groot aantal Britse
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textielmachine-exporteurs, die de technologie leverden waarmee de Noorse industrialisatie van de textiel plaatsvond . De auteur plaatst deze studie
tegen de achtergrond van de discussie, op welke wijze en met welke snelheid de technologie van de Britse industrialisatie zich over Europa verspreidde . De mechanisatie van de Noorse textielindustrie wordt in deze
studie beschouwd als een proces waarin Noorse kapitaalverschaffers en
ondernemers welbewust gebruik maakten van de technologische kenpis en
de vaardigheden in machinebouw van de opkomende en op export gerichte kapitaalgoederenindustrie in Groot-Brittannie . Dit brengt Bruland tot
twee conclusies . Op de eerste plaats kan in haar ogen niet genoeg benadrukt worden dat de tweede fase van de internationale diffusie van de industrialisatie verliep via de (Britse) machinebouwnijverheid. T en tweede
was het proces van diffusie in Noorwegen geen imitatieproces van de Britse praktijk, maar een interactie tussen twee groepen ondernemers : aan de
ene kant kapitaalkrachtige Noorse textielfabrikanten en aan de andere
kant Britse producenten van kapitaalgoederen, die als het ware samengestelde pakketten Britse technologie exporteerden.

M . Collins, Money and banking in the U. K.: a history (Londen: Croom Helm ,
1988) 640 p . ISBN 0-7099-0760-5
In dit standaardwerk schetst Collins de ontwikkeling van het bankwezen,
de monetaire politiek en de internationale financiele positie van Engeland,
Wales, Schotland en Ierland tussen 1826 en 1986. Deze lange periode is
in drieen verdeeld: van de crisis van 1826 tot aan het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog, opkomst en bloei als financiele macht; 1914-1939,
vertraagde groei en structuurveranderingen door aarzelende staatsbemoeienis; en tenslotte de periode van toenemend gewicht van de monetaire politiek, differentiatie en stijgende concurrentie in het bankwezen en
groeiende rivaliteit met de geldmarkten in de Verenigde Staten en Japan
tussen 1940 en 1986. Een voorbeeldige samenvatting van de laatste gegevens en literatuur door een auto rite it op dit gebied.

J.

Delbeke, Geld en bankkrediet in Belgie 1877-1983 (Brussel, 1988) 274 p.
[Verhandelingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie; klasse der letteren, jaargang 50,
1988, 129] ISBN 90 6569 400 5

Centraal in deze kwantitatief economisch-historische studie staat de toetsing van de hypothese dat de lange conjunctuurgolf verklaard kan worden
uit ontwikkelingen in de reele sfeer. Delbeke behandelt in de eerste hoofd-
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stukken de literatuur over de lange golf en de controverse tussen de principes van de banking-school en de currency-school (grofweg variabele kredietverstrekking versus kwantiteitstheorie). Het derde, meer empirische
hoofdstuk is gewijd aan de reconstructie van datareeksen van de geldhoeveelheid en aan de analyse van de basisgeldhoeveelheid en de bankmultiplier. In het daaropvolgende hoofdstuk worden de impulsen en elementen
van de monetaire trendbeweging in Belgic onderzocht. Delbeke constateert onder meer dat de verstrekking van lange termijn krediet aan de particuliere sector duidelijk versterkend werkt op de lange bewegingen in de
reeJe groei van de produktie. Hij ziet hierin een bevestiging van de banking
school-hypothese.

G . Faber (red .), Trade policy and development. The role of Europe in north-south
trade; A multidisciplinary approach (Rotterdam: University Press Rotterdam,
1990) 298 p . ISBN 90 237 1137 8
De internationale economische orde wijzigt zich. Ontwikkelingslanden lijken meer en meer af te stappen van de traditionele politiek van importsubstitutie, de economische veranderingen in Oost-Europa zullen zeer
waarschijnlijk de internationale handel doen toenemen en de Europese
Gemeenschap is op weg naar een interne markt , die echter aan de buitenkant afgeschermd zal blijven. Tegen deze achtergrond proberen de diverse auteurs op interdisciplinaire wijze (politicologische, economische enjuridische benaderingen) de mondiale handelsverhoudingen (deel I) en de
strategische positie van de EG daarin (deel II) te beschrijven en te analysereno Helaas is de beschrijving van de economische en handelspolitieke relatie tussen de Oosteuropese landen en de ontwikkelingslanden enigszins
achterhaald vanwege de Oosteuropese revolutie , maar voor de analyse
blijft zij wel interessant. Het relatief lage aandeel van de Oosteuropese
economiecn in de wereldhandel zal in de toekomst ongetwijfeld toenemen,
maar veel zal afhangen van de convertibiliteit en de wisselkoersen van de
munten en van het concurrentievermogen van de exportsectoren . In de
conclusie constateren de schrijvers dat er in de wereldeconomie een toenemende tendentie bestaat tot opdeling en vorming van aparte handelsblokken . Deze blokken garanderen de lidstaten de voordelen van internationaIe handel zonder het risico van een te grote economische interdependentie
te lopen. Dergelijke regionale integratie zorgt ervoor dat een toenemend
deel van de wereldhandel zich onttrekt aan het multilaterale GATTsysteem.
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G. Hogesteeger, Van lopende bode tot telematica. Geschiedenis van de PTT in Nederland (Groningen: PTT Nederland, 1989) 309 p. ISBN 90 72393 19 8
Dit boek verschijnt naar aanleiding van de omvorming van de PTT van
staatsbedrijf in een naamloze vennootschap. Deze fundamentele verandering van status kent een zeer lange voorgeschiedenis, die in dit boek uitgebreid aan de orde komt. Bovendien speelt het boek in op een toenemende
vraag naar historische informatie betreffende de PTT en haar bedrijf. Het
boek heeft vier delen . Daarin komen achtereenvolgens de post, de telecommunicatie, de gelddiensten en de status aan de orde.

D.W. Jones, War and economy in the age of William III and Marlborough (Oxford: Basil Blackwell, 1988) 352 p. ISBN 0 631 16069 8
De brede penseelstreken van Paul Kennedy's The rise and fall of the great powers over de wederkerige relatie tussen economische en militaire macht,
krijgen de noodzakelijke verfijning met deze monografie over Engelands
machtspositie rond 1700. In de twee decennia na de Glorious Revolution
van 1688 is de mondiale machtsbalans definitief doorgeslagen naar het
noorden van Europa. Engelands hegemonie in de wereldhandel valt hier
mee samen. Jones heeft onderzocht hoe in dit korte tijdsbestek de Engelse
economie niet aileen de vrijwel onafgebroken overzeese ooriogen wist te
overleven, maar ook hoe de economie er juist sterker uit te voorschijn wist
te komen. Hij beschrijft de oorlogen in de genoemde periode, de oorlogsinspanningen en de wijze waarop de benodigde financieIe middelen werden vrijgemaakt. Zo ontstaat een beeld van het effect van de oorlogen op
Engelands handel, scheepvaart en geldmarkten. De Londense handelsgemeenschap wordt onder een vergrootglas gelegd, waarbij ook de winstgevende handel met India en de rol van de prille Bank of England aandacht
krijgen . Door onderscheid te maken tussen diverse groepen van handelaren is Jones in staat om precies aan te geven wie wel en wie niet van de
oorlogen geprofiteerd hebben. Een van zijn conclusies is dat de Engelse
handel op Portugal, Spanje en hun kolonien vooral heeft geprofiteerd van
de ooriogen.

J.J. Kaplan en G. Schleiminger, The European Payments Union. Financial diplomacy in the 1950s (Oxford : Clarendon Press, 1989) x + 396 p. ISBN 019
828675 9
De Europese Betalings Unie (EBU) werd in 1950 opgericht door de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) met be45

hulp van de Amerikanen met het doe! onderlinge betalingsoverschotten en
tekorten te regelen. Het boek van Kaplan en Schleiminger is gebaseerd
op archiefonderzoek en eigen ervaring: in de jaren vijftig zijn beide
auteurs nauw betrokken geweest bij de EBU. Eind 1958 werd de EBU opgeheven na met succes haar taak volbracht en een be!angrijke basis voor
monetaire samenwerking in Europees verband ge!egd te hebben.

G.]. Knaap, Transport 1819-1940 (Amsterdam: Royal Tropical Institute,
1989) 122 p. [Changing economy in Indonesia. A selection of statistical
sources material from the early 19th century up to 1940; 9] ISBN 90 6832
655 4
Ondanks het feit dat het Instituut voor de Tropen een punt heeft gezet
achter het project 'Changing economy in Indonesia', zullen de komende
jaren nog een aantal de!en in de reeks verschijnen. Dee! 9, samengesteld
door Gerrit Knaap behandelt de statistische bronnen voor de geschiedenis
van het vervoer in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw.
In totaal zijn veertien tabellen opgenomen. Daarvan behandelt de helft de
scheepvaart. Van de overige zeven gaan vier over het verkeer over de
weg, twee over het railvervoer en een over het vervoer door de lucht.

P.J. Margry, E .C. van Heulekom e.a., Van camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Gedenkboek bij· het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer (,s-Gravenhage: SDU, 1989) 544 p. ISBN 90 12 06124 4
Ter ge!egenheid van haar 175-jarig bestaan gaf de Algemene Rekenkamer
vorig jaar dit gedenkboek uit. Het is een zeer vee!zijdig boek geworden .
Ve!e aspecten van het werk van de Rekenkamer komen aan de orde, ook
de vooriopers. Zo zijn er een aantal biografieen opgenomen, wordt het gebouw van de Rekenkamer behandelt, het controlewerk in Nederland alsook dat in Oost- en West-Indie. Misschien overbodig om te vertellen dat
de uitvoering van het boek schitterend is .

C.A. Oomens, De loop der bevolking van Nederland in de negentiende eeuw (Voorburg/Heerien: Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistische onderzoekingen M35) 1989) 52 p. ISBN 90 357 1149 1
Door verschillen in uitgangspunt en methodiek geven de negentiendeeeuwse bevolkingsstatistieken niet steeds deze!fde uitkomsten. In dit nuttige boek onderzoekt Oomens de gegevens om te komen tot een sluitend ge46
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heel. Na een inleiding over probleemstelling en methode komen eerst de
tellingen en de noodzakelijke correcties daarop aan de orde; vervolgens
worden de gegevens van de aantallen geborenen en overledenen ingepast.
Hoofdstuk 4 geeft tenslotte een berekening van de immigratie en emigratie. Aan het slot worden in vier tabellen per provincie de gecorrigeerde
cijfers gepresenteerd; de aanhangsels bevatten nog verschillende deelgegevens, zoals het aantal gesneuvelden in de Napoleontische oorlogen, de geboortecijfers van Amsterdam (1796-1836), een berekening van
overlevings- en sterftequotienten en de registratie van vestiging en vertrek . Afzonderlijk verscheen als supplement eveneens van de hand van
C .A. Oomens, Emigratie in de negentiende eeuw (Voorburg/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 1989).

D . Pilat, Dutch agricultural export performance 1846-1926 (Groningen: N AHI,
1989) 133 p. ISBN 90 367 0172 4
In de NAHI-serie Historia Agriculturae is een belangwekkend deel verschenen met tijdreeksen van de Nederlandse agrarische export. Deze
reeksen zijn hoofdzakelijk gereconstrueerd uit de cijfers van de Statistiek
van den In-, Uit- en Doorvoer (1846-1916) . Pilat heeft geprobeerd de ernstige tekortkomingen van de oorspronkelijke gegevens (zoals prijzen van
de exportgoederen en de verborgen transitohandel) te corrigeren, wat resulteerde in nieuwe prijs- en volumereeksen van aile belangrijke agrarische exportprodukten, inclusief vee. Tussen 1846 en 1926 tekent zich globaal de volgende beweging af. Van 1846 tot 1875 snelle groei van exportvolumes, vooral bij onbewerkte- en tuinbouwprodukten. Van 1875 tot
1883 een terugval van de export, voornamelijk ten gevolge van toenemende binnenlandse consumptie en internationale concurrentie. In de periode
1883-1914 wederom een snelle groei, vooral van bewerkte- en tuinbouwprodukten . De Eerste Wereldoorlog zorgt voor een afname van de export,
die echter na 1918 weer snel herstelt. Over de gehele periode groeide de

agrarische export sneller dan de agrarische produktie .

H. Po hi (red.), Die Bedeutung der Kommunikation fur Wirtschaft und Gesellschaft. Referate der 12. Arbeitstagung der Gesellschaft fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 22. -25. 4.1987 in Siegen (Stuttgart : Steiner Verlag, 1989) 485
p . [Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; Beiheft 87]
ISSN 0506 9416
Behalve de inleiding van Hans Po hi bevat deze congresbundel maar liefst
vijftien bijdragen. Aile bijdragen hebben iets met communicatie te ma-
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ken, maar de invalshoek is erg verschillend . In tijd bestrijken de artikelen
de periode vanaf de Middeleeuwen tot de moderne tijd . Speciaal kunnen
genoemd worden de bijdrage van Jiirgen Schneider, 'Die Bedeutung von
Kontoren , Faktoreien, Stiitzpunkten (von Kompagnien) , Miirkten, Messen und Borsen im Mittelalter und friiher Neuzeit' , Wieland Sachse,
'Wirtschaftsliteratur und Kommunikation bis 1800. Beispiele und Tendenzen aus Mittelalter und friiher Neuzeit : Kaufmannsbiicher, Enzyklopiidien, Kameralistische Schriften und Statistiken', Hans-Jiirgen Teuteberg, 'Reise- und Hausviiterliteratur der friihen Neuzeit' en bijdragen
over de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen van Horst
Wessel, Wilhelm Treue, Rolf Walter, Jiirgen Reulecke, Philipp Eggers en
Edgar Lersch.

S. Pollard, Britain's prime and Britain's decline. The British economy 1870-1914
(London : Edward Arnold, 1989) xii + 324 p. ISBN 07131 6591 X
Opnieuw is de relatieve achteruitgang van de Britse economie in het laatste kwart van de negentiende eeuw onderwerp van studie. Dit keer laat
Sidney Pollard zijn licht schijnen op dit schier onuitputtelijke onderwerp .
Centraal stelt hij de vraag of er sprake was van een achteruitgang tussen
1870 en 1914 en zoja, hoe die te verklaren is. Pollard analyseert opnieuw
de factoren die in het debat steeds een rol spelen. Daarbij komt hij tot de
conclusie dat de Britse economie een gezonde basis had en slechts voor
zeer korte tijd in vergelijking met Duitsland een geringer groeipercentage
te zien gaf. Deze achterstand is in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog
weer ingelopen.

P. Scholliers (red.), Real wages in 19th and 20th century Europe. Historical and
comparative perspectives (New York: Berg Publishers Limited, 1989) 255 p.
ISBN 0 85496 273 5
De bijdragen van een in 1988 door de VU Brussel georganiseerd internationaal colloquium over de ontwikkeling van de reeIe lonen en van de levensstandaard (zie ook NEHA-Bulletin 2 (1988) no.2) zijn gebundeld en op
fraaie wijze uitgegeven. Het boek bevat redelijk veel nieuw materiaal.
Onderwerpen zijn onder anderen: de ontwikkeling van daglonen als indicator van de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt (P. Bairoch);
de reeJe lonen in Groot-Brittannie tussen 1750 en 1850 in relatie tot de
kosten van levensonderhoud (N.F .R . Crafts); reeJe nijverheidslonen en
levensstandaard tussen 1890 en 1913 internationaal vergeleken (V. Zamagni). D.J . van der Veen en J.L. van Zanden hebben een bijdrage gele48
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verd over de loonontwikkeling en over de trends in consumptiepatronen
in Nederland, 1870-1940.

J.G.C. Venner, De beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van
een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik (Leeuwarden/Maastricht: Eisma,
1989) xvii + 288 p. [Maaslandse monografieen 48] ISBN 9070052 768
Venner promoveerde op dit onderzoek in 1989. De stu die naar de achtergronden van de beeldenstrom valt in twee delen uiteen. In de eerste vijf
hoofdstukken wordt een onderzoek naar de bestuurlijke, religieuze en economische achtergronden van de beeldenstorm en de opstand gepresenteerd. In het tweede deel staat een onderzoek naar de samenleving van
Hasselt in de zestiende eeuw centraal. Doel is een poging door te dringen
tot de motieven om over te gaan op het nieuwe geloof. Daarvoor ontbreken echter de bronnen en wordt dit aspect uitsluitend beoordeeld op het
handelen van de betroffen personen. De daarbij gebruikte archieven hebben vooral be trekking op de sociale en financieJe positie van de Hasseltse
mwoners.

B.W. de Vries, From pedlars to textile barons. The economic development of aJewish minority group in the Netherlands (Amsterdam: North Holland, 1989)

341 p. ISBN 0 444 85687 0
Relatief weinig is geschreven over de economische geschiedenis van minderheden in Nederland. Hoewel in veel economisch-historisch onderzoek
de betekenis van joden onderkend wordt, zeker wat het belang voor de
textielindustrie betreft, is deze groep niet eerder onderwerp van onderzoek geweest. De Vries geeft een overzicht van de ontwikkeling van reizend koopman naar textielondernemer, een ontwikkeling die de achttiende en negentiende eeuw bestrijkt. Een belangrijke plaats in het boek wordt
ingenomen door een in een aparte bijlage opgenomen overzicht van 94
joodse ondernemingen in de textiel. Deze worden kort beschreven en
voorzien van archief- en literatuurverwijzingen.

S. V. Ward , The geography of interwar Britain: The state and uneven development
(London: Routledge, 1988) 260 p. ISBN 0 415 00460 8
De verschuiving van het economische zwaartepunt in Groot-Brittannie
van het noorden naar het zuiden is een ontwikkeling die zich reeds in de
jaren dertig manifesteerde . De Britse historicus Stephen Ward maakt in
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zijn boek onderscheid tussen twee fundamentele processen . Ten eerste de
neergang na 1918 van de 'traditionele', voornamelijk in het noorden geconcentreerde exportindustrieen (steenkool, katoen, ijzer, staal en
scheepsbouw), die vee! nadee! ondervonden van het overgewaardeerde
pond sterling. Ten tweede de opkomst van een nieuwe, op de binnenlandse markt gerichte industrie en kleinhande!, die voornamelijk in de 'Midlands' en in het zuiden was en werd geconcentreerd (motorvoertuigen,
huishoudelijke apparatuur, maar ook woningbouw). Deze economische
transitie werd versterkt, toen firma's ook nauwere contacten zochten met
de Londense bankwere!d en met het overheidsapparaat. Het tweede therna van het boek is de stapsgewijs toegenomen overheidsbemoeienis, hetgeen nog v66r 1940 zou resulteren in de totstandkoming van een gemengde economie, zonder dat er even we! sprake was van een coherent be!eid.
Ook dat laatste heeft de bovenstaande verschuiving in de hand gewerkt
en grote maatschappelijke kosten met zich meegebracht.

J.J. van der Werf, Industrie en regio. Em economisch historische studie naar de
rol van de industrie in de provincie Groningen, 1840-1980 (Groningen: Wolters
Noordhoff, 1989) 290 p . ISBN 90 01 94511 2
Van der Werfbenoemt en analyseert in zijn dissertatie de diverse posities
die de provincie Groningen tussen 1840 en 1980 heeft ingenomen in het
ruimtelijk economisch patroon van Nederland . Hij doet dit aan de hand
van een begrippenste!sel, dat is ontleend aan de dynamische concentratietheorie van de Amsterdamse bedrijfseconoom H.W. de Jong. Zo wordt
de industriele groei van de provincie geduid met de metafoor van de levenscyclus van een produkt. In de eerste periode 1840-1895 ontstaat er
door locaal ondernemerschap en op eigen kracht een agrarisch-industrieel
complex, dat de basis had kunnen vormen van een verdere industrialisatie . Het tijdperk na 1895 laat echter zien dat de centralisering van de Nederlandse staat en economie leidt tot concentratie van de belangrijke industrieen in de Randstad, waarbij locaal gelnduceerde groei naar de achtergrond verdwijnt. De structurele zwakheid van het gebied blijft echter
nog versluierd omdat de regionale werkloosheidscijfers niet significant afwijken van de landelijke. In de periode 1945-1980 ondergaat de industrieIe structuur ingrijpende veranderingen, die ertoe leiden dat de provincie
steeds sterker een perifeer karakter krijgt. De structuur is dan sterk afhankelijk geworden van ontwikkelingen in de Randstad en van de economische politiek van de overheid. In breder verband concludeert de schrijver
dat in het moderne Nederland noch lokale economische noch lokale politieke factoren van wezenlijke invloed zijn bij de bepaling van de economische structuur.
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Kroniek

Congres 'Europese eenwording in historisch perpectief'
Nijmegen 12-13 oktober 1989
Het naderend Europa van ' na 1992' is voor de Nijmeegse geschiedenisstudenten aanleiding geweest om in het licht van het ene Europa ontwikkelingen op sociaal-economische, cultureel (godsdienst , literatuur en
onderwijs) en politiekljuridisch gebied voor een groot forum door een
twintigtal deskundigen, waarvan enkele uit het buitenland , uiteen te laten
zetten. Bij die gelegenheid is uiteraard ook ruimer aandacht geschonken
aan sociaal-economische kwesties waarbij de nation ale grenzen worden
overschreden. Hieromtrent zijn inleidingen verzorgd door J. Ellemers
(Groningen), R. Griffiths (Florence), M. 't Hart (Amsterdam), P . Klep
(Nijmegen), J. Lucassen (Amsterdam), G . van Roon (Amsterdam), P .
Stirk (Hull) , P . Thoenes (Utrecht) en F. Tichelman (Amsterdam) .
In dit kader is het slechts mogelijk met enkele trefwoorden en zinnen
de inhoud van de relevante voordrachten aan te duiden . Zij hadden betrekking op de plaats van de arbeid, de behoefte aan autarkie of de noodzaak tot economische samenwerking en de verhouding van economische
politiek en sociale wenselijkheden . In hun bijdragen stelden Lucassen en
Ellemers de uitwisseling van arbeid binnen Europa aan de orde, waarbij
de eerste de seizoengebonden trekarbeid sinds 1600 behandelde en de
tweede aandacht vroeg voor de blijvende vestiging van vreemde arbeiders
in West-Europa in de twintigste eeuw. Het conjuncturele aspect werd op
twee verschillende wijzen aan de orde gesteld. Zo trachtte Klep een antwoord te geven op de vraag of er op den lange duur 'een historische logica
van afwisselende Europese integratie en desintegratie te ontdekken' valt,
terwijl Van Roon van zijn kant naar het begin van een gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek binnen Europa zocht. Voor meer onmiddellijke
ontstaansgeschiedenis van de Europese gemeenschap waren er twee bijdragen van Engelse zijde: Stirk betoogde dat het grote economische succes
van de Verenigde Staten uiteindelijk de doorslag gegeven zou hebben
voor de vestiging van de gemeenschappelijke Europese markt, terwijl
Griffiths uiteenzette onder welke tegengestelde belangen en wensen ten
aanzien van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal daarmee een
begin is gemaakt. Tenslotte heeft Thoenes op de tegenstelling gewezen die
aanvankelijk bestond tussen de Europese integratie, die lang een puur
economische inslag had en berustte op directieven van bovenaf, en de na-
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tionale verzorgingsstaten, die prim air op het belang en het welzijn van de
eigen bevolking waren gericht. Sinds de opstelling van een gemeenschappelijk sociaal handvest zou ook op sociaal gebied Europa meer samenhang
gaan vertonen.
Hubert P.H . Nusteling

Bedrijfsgeschiedenis
Amsterdam 21 november 1989
Op dinsdag 21 mei vond voor de tiende keer de bijeenkomst van de werkgroep bedrijfsgeschiedenis van de Studievereniging voor sociaaleconomische geschiedenis plaats. De aanvankelijk geplande plaats van
bijeenkomst, de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht, kon om verschillende redenen geen doorgang vinden en derhalve was men uitgeweken naar
het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Op het programma stonden twee lezingen en zonder iets af te willen doen aan de kwaliteit ervan
is dit aantal voor een hele dag wei wat erg mager. De mogelijkheid om
informeel contact te houden werd dan ook volop geboden .
De ochtendsessie, onder voorzitterschap van prof. Joh . de Vries, leverde een zeer boeiende bijdrage op van Paul van de Laar, als onderzoeker
verbonden aan het Tinbergen Instituut te Rotterdam en deelnemer aan
het Rotterdam project van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis. In het
kader van zijn grote onderzoek naar de financiering var. het Rotterdamse
bedrijfsleven , bracht hij een deel van dit onderzoek, de financiering van
de scheepvaartmaatschappijen, naar voren.
Na een zeer ruime pauze werd 's middags de bijeenkomst hervat met
een lezing door de voorzitter van de werkgroep . Prof. De Vries besprak
de mogelijkheden van een onderzoek naar 'de wegbereiders van het moderne bedrijfsleven in Nederland 1870-1940 ' . In het licht van de ontwikkeling op ondernemers-biografisch gebied in het buitenland lijkt dit een
goed plan, hoewel het enigszins onduidelijk bleef hoe het opgevat moest
worden.
Overigens zal de bijdrage van Paul van de Laar zal in het komende
nummer van hetJaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek opgenomen
worden.
Co Seegers
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Lopend onderzoek 1989/1990

Op 17 november 1989 yond voor de tweede keer een 'dag voor de jonge
onderzoeker' plaats georganiseerd door de Studievereniging voor sociaaleconomische geschiedenis in het nieuwe onderkomen van het NEHA aan
de Cruquiusweg te Amsterdam. Met name van de zijde van de jonge onderzoekers was de belangstelling goed .
De dag was goed gevuld met zes presentaties van lopend onderzoek. De
ochtend stond voornamelijk in het teken van het economisch-historische
onderzoek. C . Lesger presenteerde zijn nagenoeg voltooide stu die naar de
opkomst en ondergang van de Hollandse Zuiderzeesteden, mevrouw M .
Blauw haar onderzoek naar de relatie tussen grondbezit en economische
verandering in Friesland in de negentiende eeuw en Ch . Jeurgens zijn onderzoek naar planning en gevoerd beleid inzake de inpoldering van de
Haarlemmermeer. H . Muntjewerff besloot de ochtend met de presentatie
van zijn zijn bedrijfshistorisch onderzoek bij de wolspinnerij Pieter van
Dooren te Tilburg.
De middag bestond voornamelijk uit bijdragen uit de sociaalhistorische hoek . Mevrouw P . Kalkman presenteerde haar onderzoek
naar vrouwenarbeid in Nederland in de periode 1849-1910 en N. Bos zijn
inmiddels voltooide studie naar de Limburgse elite in de tweede helft van
de negentiende eeuw.
Evenals vorig jaar heeft ook dit jaar de redactie getracht een overzicht van
het lopende onderzoek in verschillende universitaire projecten samen te
stellen . Het overzicht moet gezien worden als een vervolg op het NEHABulletin 3 (1989) 24-29 . De redactie zou het erg op prijs stellen indien zij
van nieuw onderzoek op de hoogte gehouden werd .
uitvoerder:
begeleider:
project:
plaats:

drs . D. Aten
prof. dr. L. Noordegraaf
handelsconflicten in Holland boven het
derne tijd
U niversiteit van Amsterdam

uitvoerder:
begeleiders:
project:
plaats:

drs. J. Boersma
dr. E. Nijhof en prof. dr. Th. van Tijn
nieuwkomers op de Rotterdamse arbeidsmarkt
Rijksuniversiteit Utrecht

IJ

in de vroegmo-

uitvoerder: drs. M . Clement
begeleiders : prof. dr. R. Fremdling en prof. dr. P. Kooij
project:
transport in de provincie Groningen 1770-1914.
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plaats:

Financiering, functioneren, effecten
Rijksuniversiteit Groningen

uitvoerder:
begeleiders:
project:
plaats:

drs. F. Colombijn
dr. ].Th. Lindblad en dr. P.J.M . Nas
geschiedenis van Padang (West-Sumatra) vanaf 1906
Rijksuniversiteit Leiden

uitvoerder:
begeleiders:
project:
plaats:

drs . M. Gade Ismail
prof. dr. C. Fasseur en dr. ] .Th. Lindblad
economische geschiedenis van Oost-Atjeh, 1840-1942
Rijksuniversiteit Leiden

uitvoerder: mw. drs. H .M.C . Gooren
begeleiders: prof. dr. P .M .M. Klep en dr. Th.L.M . Engelen
ontwikkeling in de werkgelegenheid in Nederland in de eerproject :
ste helft van de negentiende eeuw
Katholieke Universiteit Nijmegen
plaats:
uitvoerder: drs. P .D . Groote
begeleiders : prof. dr. R. Fremdling en prof. dr. P. Kooij
kapitaalvorming In
de
Nederlandse
infrastructuur
project:
1800-1914
plaats:
Rijksuniversiteit Groningen
uitvoerder:
begeleiders:
project:
plaats:

mw. drs. W. Gijsbers
prof. dr. L. Noordegraaf en dr. ]. Bieleman
ossehandel op de Republiek in de 17e en 18e eeuw
Universiteit van Amsterdam (NWO onderzoek)

uitvoerder:
begeleiders:
project:
plaats :

mw . drs. M. Hanepen
prof. dr. W.P. Blockmans en mw. dr. B. de Vries
internationale handel van Holland 1470-1570
Rijksuniversiteit Leiden

uitvoerder: drs. J .H.A . Hillebrand
begeleiders : prof. dr. P.M.M. Klep en dr. Th.L.M. Engelen
project:
de vruchtbaarheidsdaling In Utrecht en Groningen,
1850-1960
plaats:
Katholieke Universiteit Nijmegen (NWO onderzoek)
uitvoerder :
begeleider:
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drs. H. Hoogendoorn
prof. dr. A.M. van der Woude
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project:
plaats:

inlandse hennep. Produktie en verwerking van een handelsgewas in de zeventiende en achttiende eeuw
Landbouwuniversiteit Wageningen (NWO onderzoek)

uitvoerder: drs. J .S.A .M . van Koningsbrugge
begeleiders : prof. dr. H. de Schepper en dr . J.Th. Lindblad
de relaties tussen Zweden, Rusland en de Republiek, 1700project:
1721 (correctie)
Katholieke Universiteit Nijmegen
plaats:
uitvoerder : drs . P. T . van de Laar
begeleiders : prof. drs . F . Krens, prof. dr. J. Spronk en prof. dr. H.H.
Vleesenbeek
de financiering van het Rotterdamse bedrijfsleven
project:
1945-1960
Erasmus Universiteit Rotterdam
plaats:

plaats :

drs. J .K.S. Moes
prof. dr. H. de Vries
de hoogst aangeslagenen in ' s Rijks belastingen en de veranderingen in het vermogensbezit in Zuid-Holland 1850-1900
Rijksuniversiteit Leiden

uitvoerder:
begeleider:
project:
plaats:

drs. A. Vermaas
prof. dr. J.L. van Zanden
lonen en salarissen in Nederland 1850-1914
Vrije Universiteit Amsterdam

uitvoerder:
begeleider:
project:

mw. drs . P. Versteegh
prof. dr . P .M .M . Klep
de opname van Polen in het Duitse, Belgische en Nederlandse mijnbedrijf
Katholieke Universiteit Nijmegen

uitvoerder:
begeleider:
project :

plaats:

uitvoerder: drs . T . de Wolf
begeleiders: dr. W . van den Broeke en prof. dr. Th. van Tijn
project :
de sociaal-economische betekenis van (lokaal-) spoorwegen
in Nederland 1850-1940
plaats :
Rijksuniversiteit Utrecht
uitvoerder:
begeleider:

drs. R . van der Woude
prof. dr. P . Kooij
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project:
plaats :

Leeuwarden 1870-1914. De ontwikkeling van een regionale
hoofdstad
Fryske Akademy

Promoties 1989
T.J. Boschloo, De produktiemaatschappij. Liberalisme, economische wetenschap en
het vraagstuk van de armoede in Nederland 1808-1875 (Universiteit van Amsterdam, 13 december 1989, J.A. Faber)
F.J . van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in's Hertogenbosch
1886-1923. Over organisatie en mentaliteit (Katholieke Universiteit Brabant ,

13 oktober 1989, H.F.J.M. van den Eerenbeemt)
F .S. Gaastra, Bewind en beleid bij de VaG. Definanciele en commerciiile politiek
van de bewindhebbers, 1672-1702 (Rijksuniversiteit Leiden, 14 december
1989 , J .R . Bruijn en I. Schaffer)
D .D. van Geet, Vooronderstellingen achter de ontwikkelingstheorieen van Walt W.
Rostow (Vrije Universiteit, 31 oktober 1989 , H. Linnemann)

M.C. ' t Hart, In questfor funds. Warfare and state formation in the Netherlands,
1620-1650 (Rijksuniversiteit Leiden, 18 januari 1989, W.P. Blockmans)
J. de J ong, Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiiile verhouding
tussen Nederland en Indie en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek,
1860-1900 (Rijksuniversiteit Groningen, 7 september 1989, E.H.

Kossmann)

L. Karsten, De achturen dag. Arbeidstij"dverkorting in historisch perspectief 18171919 (Rijksuniversiteit Groningen, 27 april 1989, G. Harmsen en M.R.
van Gils)
Ph. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling van
de landbouw in Oost- Vlaanderen, 1815-1850 (Katholieke U niversiteit Nijme-

gen, 6 juni 1989, P.M.M . Klep)
M .F.A . Linders-Rooijendijk, Gebaande wegen voor mobiliteit en vrv'etijdsbesteding. De ANWB als vrv'willige associatie 1883-1937 (Katholieke Universiteit

Brabant, 8 december 1989, H.F.J.M . van den Eerenbeemt)
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S. Manarungsan, Economic development of Thailand 1850-1950. Response to the
challenge of the world economy (Rijksuniversiteit Groningen, 19 oktober 1989,
R. Fremdling en A. Maddison)
G . Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou. Twee Surinaamse plantages, 17201870 (Rijksuniversiteit Utrecht, 1989, H. Hoetink)
A.]. Ouwenee! , Onderbroken groei in Anahuac. De ecologische achtergrond van
ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-Mexico (1730-1810)
(Rijksuniversiteit Leiden, 6 april 1989, H. de Vries, R.Th.] . Buve en
B.H. Slicher van Bath)
J.P. Sigmond, Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800 (Rijksuniversiteit
Leiden, 8 maart 1989, J.R . Bruijn en P.W. Klein)
I.H. Stamhuis, 'Cijfers en aequaties' en 'kennis der staatskrachten ': statistiek in
Nederland in de negentiende eeuw

(Vrije Universiteit, 5 oktober 1989, H.A.M . Sne!ders en H'].M. Bos)
S.W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en geerfden op de Veluwe tijdens
Ancien Regime, Revolutie en Restauratie (1650-1830) (Vrije Universiteit, 26
september 1989,

J.L.

van Zanden)

J.]. van der Werf, Industrie en regio. Een economisch-historische studie naar de
rol van de industrie in de provincie Groningen, 1840-1980 (Universiteit van Amsterdam, 21 juni 1989, H.W. de Jong)

Algemene ledenvergadering NEHA
Amsterdam 14 juni 1990
De algemene ledenvergadering van het NEHA zal dit jaar plaats vinden
op 14 juni 1990 's ochtends in het gebouw van het IISG/NEHA, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam. Tegelijkertijd zal de jaarvergadering van
de Vereniging van Bedrijfsarchivarissen in Nederland plaats vinden. Tijdens de middagsessie van deze vergadering zullen een aantallezingen gehouden worden over het onderwerp bedrijfsarchieven en bedrijfshistorisch
onderzoek. Ook de aanwezige NEHA-Ieden zullen in staat geste!d worden
de lezingen bij te wonen en dee! te nemen aan de aansluitende forumdisCUSSle.
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Studiedag integrale geschiedenis
Amsterdam 12 oktober 1990
De Studievereniging voor Sociaal-economische Geschiedenis wijdt haar
jaarlijkse bijeenkomst aan het Utrechts-Groningse project 'Integrale geschiedenis; een vergelijkend onderzoek naar de ontwikkelingen in oosteIijk Brabant en Groningen , 1770-1914'. Deze bijeenkomst vindt plaats op
vrijdag 12 oktober 1990 in Amsterdam.
Het project, dat onder meer gesubsidieerd wordt door de Stichting voor
Historisch Onderzoek en dat loopt van 1987 tot 1992 , zal nader worden
toegelicht door prof.dr. P.Kooij en dr. G.M .T. Trienekens, de hoofdonderzoekers in respectievelijk Groningen en Utrecht. Verder worden er inleidingen verzorgd door enkele onderzoekers die zijn verbonden aan het
project, over specifieke deelonderwerpen en over het proces van dataverzameling. Een commentator zal het nut van integraal en comparatief onderzoek nader van kanttekeningen voorzien en een forumdiscussie zal het
geheel afsluiten.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris van de Stud ievereniging, H.J . deJong, Van Moerkerkenlaan 21,9721 TA Groningen,
050-633737 of 256916 . Leden van de Studieve reniging ontvangen nog nader bericht.

Symposium universitaire leerboeken
Leiden 23 november 1990
Op vrijdag 23 november 1990 organiseert de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Leiden een symposium over
universitaire leerboeken: Criterium, contouren en cijns voor een Nederlandstalig leerboek. Plaats: Doelensteeg 16, Leiden. Sprekers: dr .
Th.L.M. Engelen (Katholieke Universiteit Nijmegen), prof. dr. W.P.
Blockmans (Rijksuniversiteit Leiden) en drs. H.M. Belien (Universiteit
van Amsterdam). Geinteresseerden kunnen zich opgeven bij drs . J. van
den Noort , St. Mariastraat 44A, 3014 SM Rotterdam.
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Aanwinstenlij st

samengesteld door Co Seegers

In de aanwinstenlijst over 1989 zijn aileen een selectie van nieuw verschenen werken verworven door de Economisch-Historische Bibliotheek weergegeven. Een uitgebreidere verantwoording staat in het jaarverslag dat in
het tweede nummer van 1990 zal verschijnen.

ALGEMENE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS
M.J. Bak, Mittelalterliche Geschichtsquellen in chronologischer Ubersicht: nebst einer
Auswahl von Briefsammlungen (Stuttgart:

Steiner, 1987) 128 p .
Beniger, The control revolution: tech-

J. R.

economy: mercantilist and classical perspectives (New York: St. Martin ' s Press,

1987) 323 p.
M.P. Gutmann, Toward the modern eco nonry: early industry in Europe (Philadelphia: Temple University Press, 1988) xi
+ 257 p.
C.P . Kindleberger, The international eco-

nological and economic origins oj the informa-

nomic order: essays on jinancial crisis and in-

tion society (Cambridge: Harvard U .P.,

ternational

1986) x + 493 p.
B. Brown, Monetary chaos in Europe; the
end oj an era (Londen : Croom Helm,
1988) xv + 302 p.
B. Brown, The flight oj international capital: a contemporary history (Londen:
Croom Helm, 1987) xiv + 447 p .
A.W. Cafruny, Ruling the waves: the po-

tion: relais et riseaux de diffusion en Europe
He -1ge siecles (Paris : Ecole des Hautes

litical economy oj international shipping

(Berkeley: University of California
Press , 1987) 323 p . [Studies in international political economy 17]
H. Chenery, S. Robinson e.a., Industralization and growth; a comparative study (New

York: Oxford University
Press, 1988) 387 p .
B. Eichengreen, T.J. Hatton (red.), In-

terwar

unemployment

In

international

perspective (Dordrecht: Kluwer Acade-

mic Publishers, 1988) xiii + 432 p.
[NATO-ASI series 43]
L. Gomes , Foreign trade and the national

public goods (New York:
Harvester-Wheatsheaf, 1988) xi + 237
p.
B. Lepetit, J. Hoock, La ville et l 'innova-

Etudes en Sciences Sociales, 1987) 222
p. [Recherches d'histoire et de sciences
sociales 23]
D .C .M. Platt, Mickey Mouse numbers in
world history: the short view (Basingstoke :
Macmillan, 1989) ix + 91 p.
H. Quirin, Einjiihrung in das Studium der
mittelalterlichen
Geschichte (Stuttgart:
Steiner, 1985) 363 p.
S. Solomou, Phases oj economic growth,
1850-1973. Kondratieff waves and Kuznets
wings (Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1988) xv + 197 p.
P. Spufford , Money and its use in medieval
Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1988) 467 p.
G. Toniolo (red .), Central banks' indepen-
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dence in historical perspective (Berlijn:

Azie 1795-1806 (Amsterdam: De Ba-

Walter de Gruyter, 1988) 198 p.

taafsche Leeuw, 1988) 320 p. [Hollandse Historische Reeks 9]
J .M.F. Fritschy, De patriotten en dejinanciiin van de Bataajse Republiek: Hollands
krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) (' s-Gravenhage: Hollandsche Historische Reeks, 1988) 336
p. [Hollandsche Historische Reeks 10]
E. Hermsen, Dr. ir. S. Smeding: directeur
landdrost van de Wieringermeer en de Noordoostpolder 1930-1954 (Zutphen: De Walburg Pers, 1988) 160 p.
J.1. Israel, Dutch primacy in world trade,
1585-1740 (Oxford: Clarendon Press,
1989) xi + 462 p.
A. Knoester, Economische politiek in Nederland (Leiden: Stenfert Kroese, 1989)
x + 222 p.
Th. Lindblad (red .), Between Dayak and
Dutch: the economic history oj Southeast Kalimantan 1880-1924 (Dordrecht: Foris,
1988) x + 282 p. [Verhandelingen
Kon. Inst. voor Taal-, Land- en Volkenkunde 134]
B. van Selm, Een menighte tre.ffelijcke
boecken: Nederlandse boekhandelscatalogi in
het begin van de zeventiende eeuw (Utrecht:
Hes, 1987) xiii + 432 p.
M. de Smidt en E. Wever, De Nederlandse industrie: positie, spreiding en struktuur (Assen: Van Gorcum, 1987) 196 p.
[Mens en ruimte 22]
Societe
Ceramique
Maastricht:
een
industrieel-archeologische verkenning (Maastricht: Wiam, 1989) 95 p. [Stichting
werkgroep Industriele Archeologie
Maastricht 3]
R. Spruit, Zout en slaven: de geschiedenis
van de Westindische Compagnie (Houten:
De Haan/Unieboek, 1988) 143 p.
M. Stokroos, Lood in Nederland: het gebruik van lood in voorbije eeuwen (Amsterdam: Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, 1988) 56 p. [Publikaties van
het Gemeentelijk bureau Monumen-

NEDERLAND EN NED.-INDIE
E.H . Bax, Modernization and cleavage in
Dutch society: a study oj long term economic
and social change (Groningen: Rijksuniversiteit, 1988) xiii + 252 p.
W.J.J. Boot, De Nederlandsche Maatschappi}· voor de Walvischvaart (Amster-

dam: De Bataafsche Leeuw, 1987) 96
p.
C.G. Brouwer, Cauwa ende comptanten:
de Verenigde Oostindische Compagnie in Jemen - Cowha and Cash: the Dutch East India Company in Jemen 1614-1655 (Amsterdam: D'Eluyte Rarob, 1988) 100 p.
A. van Dijk, Voor Pampus: de ontwikkeling van de scheepsbouw bi}· de Koninklijke
Marine omstreeks 1860 (Zutphen: De Bataafsche Leeuw, 1987) 176 p . [Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis 4]
H. van Driel, Een verenigde Nederlandse
scheepvaart: de jusie tussen Nedlloyd en
KNSM in 1980-1981, een bedrijfshistorische analyse (Rotterdam: Centrum voor
Bedrijfsgeschiedenis, 1988) 122 p.
[CBG-cahierreeks 5]
W. Eizenga, De ontwikkeling van de spaarbanken na de Tweede Wereldoorlog (Deventer: Kluwer, 1985) 76 p. [Serie Banken Effectenbedrijf 22]
J.N.H. Elerie (red.), Noorderlicht: berichten uit het ver/eden van Noord-Nederland
(Groningen:
Nederlands
Agronomisch-Historisch Instituut, 1988) x +
287 p.
R. van Erp, Vergeejse jacht op 'valsche zilverbons' (Amsterdam: Van Erp, 1988)
32 p.
E.S. Eyck van Heslinga, Van compagnie
naar koopvaardij: de scheepvaartverbinding
van de Bataajse Republiek met de kolonien in
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tenzorg]
J .W. Veluwenkamp, De totstandkoming
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