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Onderzoek van historici naar
multinationale ondernemingen
door Keetie E. Sluyterman

De afgelopen jaren hebben buitenlandse historici een grate belangstelling
getoond voor de geschiedenis van multinationale ondernemingen. Met
name via enkele conferenties is er een internationale discussie in gang gezet over dit onderwerp in historisch perspectief. Zo verschenen enerzijds
enkele congresbundels geredigeerd door A. Teichova in samenwerking
met anderen. Deze bundels kenmerken zich door een grote varieteit qua
land , gekozen invalshoek en methode. Anderzijds stelde Geoffrey Jones,
eveneens in samenwerking met anderen, een serie bundels samen, waarin
juist geprobeerd werd vanaf het begin een samenhang tussen de bijdragen
tot stand te brengen door centrale vragen te stellen en economische theorieen te gebruiken. Voorts publiceerden diverse historische tijdschriften
artikelen over multinationals. Het is onmogelijk om in kort bestek aile
verschenen boeken en artikelen te verwerken . De nadruk ligt op werk van
bedrijfshistorici en geprobeerd is om in ieder geval de belangrijkste
auteurs te vermelden.
Ongetwijfeld werd het recente onderzoek mede gestimuleerd door het
grote aantal bedrijfsmonografieen dat met name in Engeland en Duitsland is verschenen. 1 Hiermee probeert Europa haar achterstand op de VS
in te lopeno Het merendeel van de in de bundels en artikelen samengebrachte onderzoeksresultaten heeft betrekking op Europa en de Verenigde
Staten, maar af en toe komen ook Aziatische, met name Japanse, ondernemingen in beeld. 2 Bedrijfshistorici doen graag onderzoek via casestudies, gebaseerd op grondige analyse van bedrijfs- en overheidsarchieyen. Deze onderzoeksmethode hebben de hier te bespreken onderzoekers
veelvuldig gevolgd. 3
Nederland is in de huidige stroom literatuur een opvallende afwezige ,
wellicht door een gebrek aan activiteit van de Nederlandse onderzoekers.
In geen van de bundels komt een artikel over Nederland voor. Zelfs in de
wat oudere bundel van Agmon en Kindleberger over multinationals uit
kleine landen staan wel artikelen over Zwitserland en Zweden, maar niet
over Nederland. 4 Het is de bedoeling met dit artikel een overzicht te geven
van datgene , wat in de afgelopen jaren in het buitenland tot stand is gekomen, om op die manier onderzoek van Nederlandse (bedrijfs)historici in
deze richting te stimuleren.
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Onderzoek in de jaren zestig en zeventig

De term 'multinationale onderneming' is eigenlijk betrekkelijk jong. Dit
begrip werd pas in de jaren zestig van deze eeuw voor het eerst door economen gebruikt om met name de toenmalige internationale concerns uit
te VS te typeren. 5 De buitenlandse expansie van deze bedrijven werd beschouwd als een logische voortzetting van de groei op de binnenlandse
markt. Vernon verklaarde het verschijnsel met behulp van zijn theorie
van de produktcyclus: in de eerste levensfase van een produkt vindt produktie in eigen land plaats, wordt het produkt minder bijzonder dan
wordt de fabricage naar andere industrielanden verplaatst en wanneer het
produkt tenslotte iedere onderscheiding verloren heeft, gaat de fabricage
naar de Derde Wereld. 6 A.D. Chandler droeg door zijn gedetailleerde
analyse van de ontwikkeling van de Amerikaanse concerns tevens bij tot
een beter begrip van de multinationale onderneming. 7
Niet aileen economen, maar ook sociologen, politicologen en journalisten verdiepten zich in dit nieuwe fenomeen. Al snel kreeg de term een
negatieve bijklank. De kritiek op multinationale ondernemingen spitste
zich vooral toe op hun rol in minder ontwikkelde landen: het kunstmatig
hoog houden van prijzen door interne markten, controle over de industrie
in kleine gastlanden en bedreiging voor de plaatselijke cultuur en het milieu (uitputting grond en grondstoffen, verdwijning regenwouden etc.).
Daarnaast werd de multinationale onderneming politieke inmenging in
binnenlandse aangelegenheden van de gastlanden ten laste gelegd. De
economische macht van de multinationals, gecombineerd met de politieke
macht van de VS, werd als een bedreiging gezien . Speciale aandacht ging
uit naar de relatie tussen de VS en Zuid-Amerika, op basis waarvan diverse theorieen van ontwikkeling en onderontwikkeling werden geformuleerd. 8
Het duurde enige tijd voor de historici zich met het fenomeen multinationale onderneming gingen bezighouden. Baanbrekend werk verrichtte
Mira Wilkins . Zij liet zien dat het fenomeen multinationale onderneming
veel ouder was dan de jaren vijftig van deze eeuw en dat de oudste bedrijven niet aileen betrekking hadden op extractieve nijverheid en diensten,
maar ook op fabricage van industriegoederen . Zij bracht zoveel mogelijk
gegevens over de VS-multinationals bij elkaar in twee dikke delen. Het
beeld dat bedrijven eerst in eigen land de marktmogelijkheden uitbuitten
v66r zij zich naar het buitenland begaven, werd door haar voor de Amerikaanse situatie bevestigd. Zij was vooral getnteresseerd in de groei van het
fenomeen en ontwierp een soort 'Stufen'-theorie. 9
Historisch onderzoek bracht verder aan het licht, dat Europa al vanaf
het einde van de negentiende eeuw heel wat multinationale ondernemingen telde. Zo bleek Europa v66r 1914 veel belangrijker uit oogpunt van
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directe buitenlandse investeringen dan Amerika. 10 Bovendien gedroegen
multinationale ondernemingen uit Europese landen zich anders dan die
uit de VS. II Het beeld werd confuus, want zoeken naar de oorsprong
bracht met zich mee dat men allerlei v66rstadia in de beschouwing ging
betrekken.

DeJinitie van het begrip
Zo kwam met het onderzoek naar het fenomeen multinationale onderneming in het verleden de vraag dringend naar voren wat hier nu eigenlijk
precies onder moest worden verstaan: werden onder dit begrip aileen concerns gerekend die in drie of meer landen produktie-units hadden, of waren twee units in twee verschillende landen al genoeg? Gold een bedrijf
met verkoopkantoren in het buitenland al als multinational? Waartoe
moest een onderneming gerekend worden , die in buitenlandse octrooien
had geinvesteerd?
Mira Wilkins kwam bij bestudering van Europese directe investeringen
in de VS bedrijven tegen, die weliswaar hun directie in Engeland hadden,
maar verder uitsluitend in de VS hun bedrijf uitoefenden. Zij noemde deze categorie de 'free-standing firm'. 12 Moesten deze bedrijven tot de multinationale ondernemingen gerekend worden? In de negentiende eeuw
waren bedrijven die internationaal vertakt waren via familierelaties geen
ongewoon verschijnsel. Konden de diverse familiebedrijven, hoewel juridisch gescheiden, als een multinationaal concern beschouwd worden?
Omdat historici baat hebben bij een zo ruim mogelijke omschrijving om
zoveel mogelijk varianten in hun onderzoek te kunnen betrekken, wordt
in historisch onderzoek momenteel de voorkeur gegeven aan de veelomvattende definitie van muItinationale onderneming als een onderneming
die 'owns and controls income-generating assets in more than one country'.13

Het gebruik van theorie
Bij de bestudering van de multinationals wordt opvallend vaak over het
nut van het gebruik van economische theorie gediscussieerd. In de bundel
Historical studies in international corporate business, die samen met de bundel
Multinational enterprise in historical perspective een weerslag vormt van het negende economisch historische congres te Bern in 1986, gaan Supple en
Penrose met elkaar in discussie over het gebruik van theorie. Supple wijst
in zijn openingsartikel op de grote diversiteit van de papers, waaruit zijns
inziens blijkt dat de realiteit veel ingewikkelder is dan de theorie: 'useful
and systematic generalisation seems almost impossible', zo betoogt hij.
Penrose vindt het echter onjuist om onderscheid te maken tussen de 'ech-
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te' wereld van de geschiedenis en de wereld van de theorie. Juist omdat
de werkelijkheid zo ingewikkeld is, heeft de historicus theorie nodig om
feiten te selecteren en te ordenen . Haar raad is door het merendeel van
de auteurs in deze twee bundels echter niet ter harte genomen . '4
Heel anders is de benadering van de groep rondJones en Mark Casson.
Door economen en historici samen te laten werken, proberen zij meer lijn
te brengen in het historisch onderzoek naar de multinationale ondernemingo Bewust wordt ernaar gestreefd aansluiting te zoe ken bij de economische theorie met de achterliggende gedachte dat de geschiedenis op zijn
beurt een bijdrage aan de theorievorming zou kunnen leveren. In hun inleiding op het boek over theorie en geschiedenis schrijven Jones en Hertner dat theoretici zo weinig gebruik maken van historisch materiaal, omdat historici zo weinig bewijsmateriaal leveren. '5 Omgekeerd zou je kunnen betogen, dat historici zo weinig geneigd zijn theorie te gebruiken omdat ze juist met een veelheid van theorieen worden geconfronteerd, die
vanuit diverse deeldisciplines worden ontwikkeld. In dit geval onder meer
neoklassieke macrotheorieen van de internationale handel en microtheorieen over de groei van de onderneming. Ook economen moe ten toegeven dat er nog niet een algemeen aanvaarde theorie van de multinationale onderneming bestaat. 16 Historici hebben al snel het gevoel in een zee
van theorieen weg te zinken.
Het gaat te ver om in het kader van dit artikel de economische theorievorming op het gebied van mu ltinationale ondernemingen samen te vatten. '7 Ik be perk mij hier tot enkele begrippen, die momenteel in de historische literatuur een rol spelen wanneer de vraag aan de orde komt, waarom bedrijven tot directe buitenlandse investeringen overgingen of waarom bedrijven succes hadden in hun buitenlandse activiteiten. Ten eerste
wordt het begrip 'location advantage' gebruikt: verschillen in plaatselijke
produktieomstandigheden kunnen voor een bedrijf een red en zijn tot directe buitenlandse investeringen. Zo'n reden kan gevonden worden in de
loonkosten , maar ook de hoogte van belastingen, in douanerechten of in
de octrooiwetgeving. Ten tweede komt het begrip 'ownership-advantage'
regelmatig voor: het bedrijf zal bepaalde voordelen op het gebied van
technologie of organisatie willen uitbuiten. Dit kan omgekeerd geformuleerd worden: een bedrijf moet de plaatselijke concurrentie aankunnen en
dus bepaalde voordelen hebben op het gebied van technologie, marktbewerking, toegang tot financieie middelen, of oligopolistische marktstructuren. Ten derde wordt het begrip 'internalisatie' ofwel de theorie van de
transactiekosten veel gehanteerd. Een bedrijfzal over gaan tot directe buitenlandse investeringen, wanneer de kosten van deelneming in diverse
markten hoger liggen dan de kosten van interne coordinatie van activiteiten door samentrekking van markten binnen het bedrijf. Casson meent
zelfs dat deze theorie aileen al een voldoende verklaring voor de interna-
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tionale handel oplevert. 18 Kwantificering van de kostenverschillen blijkt
echter in de praktijk zeer moeilijk, waardoor deze theorie iets van haar
oorspronkelijke aantrekkelijkheid heeft verloren. '9
Wat heeft al het onderzoek en het gebruik van theorie aan nieuwe gezichtspunten opgeleverd? In de rest van dit artikel zal ik proberen aan de
hand van enkele hoofdthema's in kort bestek iets weer te geven van de onderwerpen die de gemoederen hebben beziggehouden.
Waarom gaan bedrij'ven over tot directe buitenlandse investeringen?

De motieven van bedrijven voor rechtstreekse buitenlandse investeringen
hebben veelvuldig in de belangstelling gestaan. Bij het zoe ken naar antwoorden werd dankbaar gebruik gemaakt van de eerder genoemde economische begrippen.
In de bundel British multinationals is systematisch in aile bijdragen de
vraag aan de orde gesteld waarom bedrijven overgingen van export tot het
vestigen van eigen fabrieken. In een groot aantal gevallen (varierend per
periode van 35 % tot 42 %) werden de bedrijven aangetrokken door mogelijkheden , die zij op de markt meenden te zien . In de periode v66r de
Tweede Wereldoorlog vormden douanetarieven en andere maatregelen
van het gastland een belangrijke overweging. 20 Dit punt werd ook bevestigd door Corley, die de Amerikaanse en Engelse producenten van
eenvoudige consumptiegoederen in de jaren 1870-1939 bestudeerde. Bescherming van octrooien bleek voor de Engelse bedrijven aileen in de periode v66r 1914 een motief geweest te zijn. Nergens kwam naar voren dat
bedrijven uit waren op het verlagen van loonkosten. 21
Jones kwam voor het omgekeerde geval, buitenlandse investeringen in
Engeland v66r 1945, tot de conclusie dat de buitenlanders door naar Engeland te komen voordeel konden trekken uit hun betere managementstructuur en betere techniek. Maar deze twee voordelen vormden
een onvoldoende verklaring . Soms moesten douanerechten omzeild worden en vaak werden bedrijven aangetrokken door de grote markt van het
Britse Rijk. In diverse gevallen was de octrooiwetgeving van belang. Geen
punt van overweging vormde het feit dat de bedrijven in Engeland gemakkelijker toegang tot kapitaal konden krijgen. Evenmin speelden lagere arbeidskosten een ro1. 22
Voor de Duitse chemische industrie in de periode 1870-1930 heeft
Schr6ter dezelfde vraag gesteld. Tussen 1880 en 1900 kwamen feitelijke
of geplande douanerechten veelvuldig als argument voor directe buitenlandse investeringen naar voren, terwijl in het begin van de twintigste
eeuw octrooien en het verwerven van grondstoffen belangrijke factoren
waren, die later echter in belang afnamen. Over de hele periode vormde
de nabijheid of de groei van de markt voor de ondernemers een zekere
77

overwegmg, maar steeds in tweede of derde instantie. Buitenlandse investeringen uit overwegingen van kapitaaltransfer, verschillen in lonen of
in kosten van onderzoek en ontwikkeling kwam Schroter niet tegen. 23
In een recente publikatie over banken als multinationals kwam de vraag
naar voren waarom banken in het buitenland kantoren vestigden. Soms
was er sprake van toevallige oorzaken, vaak kon gewezen worden op bepaalde voordelen, die de Britse banken tegenover de inheemse banken bezaten. De internalisatietheorie bleek behulpzaam bij het zoe ken naar verklaringen, waarom sommige banken overgingen tot eigen vestigingen.
Toch luidde de conclusie dat economische verklaringen tekort schoten .
Bankstrategieen werden sterk beinvloed door overheidsgeboden en
-verboden, zodatJones in dit geval zelfs het primaat bij de politieke factoren wil leggen. 24
Tot die conclusie kwamen eerder ook Teichova en Cottrell in hun bundel over Centraal-Europa in het Interbellum. Het feit dat door de Eerste
Wereldoorlog Duitse bedrijven hun buitenlandse investeringen verloren
zagen gaan, betekende dat zij nadien aarzelden opnieuw risico te lopeno
Schroter laat dit duidelijk zien voor de chemische industrie. Aan de andere kant betekende de toenemende Duitse invloed op Oostenrijk in de jaren
dertig dat de directe investeringen daar toenamen, terwijl in deze!fde periode de Duitse investeringen in Polen juist daalden. Politieke factoren oefenden zodoende ook hier een overheersende invloed uit op het investeringsgedrag van de bedrijven. 2S
Vee! van de tot nu toe genoemde onderzoeken hebben betrekking op
Europa v66r 1945 . Voor de periode na de Tweede Were!doorlog, wanneer
we meer dan voorheen te maken krijgen met grote, gediversifieerde ondernemingen, bieden de generalisaties van Chandler een goed uitgangspunt voor verder onderzoek. De verklaring voor het gedrag van de multinationale ondernemingen moet volgens Chandler gezocht worden in technologische of organisatorische voordelen. Hij hanteert daarbij de begrippen 'economies of scale' (voordelen van grootschalige produktie) en 'economies of scope' (voordelen, die bereikt worden wanneer diverse produkten binnen eenze!fde produktie-eenheid gemaakt kunnen worden).
Schaalvoorde!en zullen leiden tot verticale integratie, ook over grenzen
heen. 'Economies of scope' leiden tot produktdiversificatie en differentiatie. Deze kunnen weer een aanleiding vormen produktie te verplaatsen naar het land waar de produkten worden verkocht, bijvoorbeeld
wanneer in verschillende landen specifieke eisen aan het eindprodukt worden geste!d. Volgens Chandler hebben de kostenvoorde!en van 'scale' en
' scope' in hoge mate bepaald wanneer, waar en hoevee! in het buitenland
werd gelnvesteerd. 26
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Wanneer en

op

welke wiJze gaan bedriJven naar het buitenland

De vraag wanneer bedrijven naar het buitenland gaan, kan in tweeen
gesplitst worden: op welk moment in de geschiedenis en op welk moment
in het bestaan van het bedrijf.
Om met de eerste vraag te beginnen: tegenwoordig gaat onderzoek
naar de oudste geschiedenis van de multinationale onderneming terug tot
in de negentiende eeuw. De opkomst van de multinationals wordt zowel
in de VS als in Engeland en Duitsland gedateerd in de jaren tachtig en
negentig van de vorige eeuw. 27 Wilkins neemt als uitgangspunt het einde
van de negentiende eeuw, omdat toen pas de communicatiemiddelen,
stoomtrein, stoomboot, en telegraaf, zodanig ontwikkeld waren dat werkelijke controle en management over afstand mogelijk werden. Dit hangt
weer samen met haar definitie van de multinationale onderneming als een
onderneming die tenminste in een ander land investeringen heeft waaraan
daadwerkelijk leiding wordt gegeven en waarover controle wordt uitgeoefend. Om die reden rekent zij ondernemingen als de VOC dan ook niet
tot multinationals. 28 In de inleiding van de aangehaalde bundel over het
bankwezen plaatste Jones de eerste golf van multinationale banken al in
de periode 1830-1900, dus eerder dan de industrieIe multinationals. Hij
hanteert kennelijk niet het criterium van Wilkins, maar onduidelijk is nog
hoe hij precies de oudste multinationals afbakent van de internationaal
opererende bankiershuizen als Fugger en Rothschild. Dit klemt temeer
daar McKay in dezelfde bundel laat zien, dat de geschiedenis van de
Rothschilds, die al in de achttiende eeuw begint, zich prima laat analyseren vanuit de theorie van de 'ownership-advantages'. 29
Wat de tweede vraag betreft: in de oudste literatuur over de multinationale ondernemingen, die vooral op de Amerikaanse situatie was geent,
werd ervan uitgegaan dat bedrijven eerst in eigen land groot werden en
pas daarna de sprong naar het buitenland durfden te wagen. Voor de
Europese ondernemingen bleek deze veronderstelling maar zeer ten dele
op te gaan. Het is ook niet onlogisch, gezien de vee! kleinere geografische
begrenzingen van de Europese landen in vergelijking met de VS. Zo gingen met name Zweedse bedrijven al vroeg in hun bestaan de grenzen
over. Lundstrom wierp tevens de vraag op of een bedrijf altijd weI zulke
barrieres had te overwinnen, wanneer het naar het buitenland wilde gaan.
Is het bijvoorbeeld voor een Duitser in Zwitserland, een Zweed in Noorwegen of een Amerikaan in Canada moeilijk om tot zaken te komen?
Wanneer de barrieres niet zo groot zijn, hoeft de voorsprong op de concurrenten evenmin groot te zijn en zullen ook kleine bedrijven of jonge
bedrijven de stap naar het buitenland durven te zetten. Voor Engeland
gold eveneens, dat kleine en middelgrote ondernemingen al directe buitenlandse investeringen verrichtten. 30 Engelse bedrijven werden soms op79

gericht aileen met het oogmerk in het buitenland produktief te zijn, de zogenaamde 'free-standing companies'. Deze bedrijven waren dus vanaf
hun prille begin internationaal. Het is een kwestie van definitie of ze ook
multinationaal genoemd mogen worden. De Duitse chemieconcerns
pasten beter in het Amerikaanse beeld. Schroter heeft voor de Duitse chemische industrie in dejaren 1870-1930 een berekening gemaakt en kwam
tot de conclusie dat de meeste directe buitenlandse investeringen werden
gepleegd bij een levensduur van 20 jaar en van 50 jaar. Hij was echter
van mening dat tot nu toe te weinig vergelijkend onderzoek gedaan was
om hieraan al een conclusie te verbinden. 31
Meer onderzoek is verricht naar de vraag in welke vorm bedrijven naar
het buitenland gingen. Bij haar studie van de Amerikaanse multinationale
ondernemingen kwam Wilkins tot de conclusie, dat er een bepaald ontwikkelingspatroon viel aan te wijzen. 20 kan een industriele onderneming
beginnen met export van zijn produkten, bijvoorbeeld via agenten. Vervol gens wordt de agent vervangen door een eigen verkoopkantoor en
tenslotte wordt hieraan een produktie-eenheid toegevoegd. In een volgende fase zuBen de produktie-eenheden zich gaan uitbreiden en eventueel
zelf weer nieuwe vestigingen oprichten, terwijl intussen de moeder in
eigen land diversifieert. Tenslotte bestaat met de moeder niet langer een
duidelijke bilaterale verbinding, maar is er een groot netwerk van relaties
ontstaan, dat het concern een grote mate van flexibiliteit geeft. 32 Nicholas
heeft betoogd, dat het belang van de Engelse multinationale ondernemingen lange tijd is onderschat, omdat bedrijven met agentschappen niet als
zodanig werden beschouwd. Niet aileen agentschappen maar ook andere
overeenkomsten tussen twee bedrijven, zoals bijvoorbeeld licentieverlening, deelname in het kapitaal of aandelenruil, moeten bij de bestudering
van de multinational in ogenschouw genomen worden. Hij heeft een
transactiekosten-model ontworpen waarmee kan worden nagegaan wanneer het voor een bedrijf voordeliger is van de ene fase tot de andere over
te gaan. De ondernemer moet bedenken of de lagere kosten van een agent
in vergelijking met een eigen verkoopkantoor opwegen tegen de geringere
greep die hij op de markt heeft en wellicht wat slechtere manier waarop
zijn belangen worden gediend. Eenzelfde soort overweging kan weer gemaakt worden bij de overgang van verkoopkantoor naar produktieeenheid. 33 Hoewel het berekenen van de verschillende kosten naar het
zich laat aanzien zeer problematisch is, opent deze dynamisering van de
theorie van de transactiekosten voor historici interessante mogelijkheden.
Kindleberger merkte eveneens op dat de ondernemers de keuze hadden
tussen export, licentieverlening, vorming van kartels, afsluiten van contracten, joint-ventures en het oprichten van dochters. Deze keuzen liggen
volgens hem niet zo ver uit elkaar. Het verschil tussen dochters en een samenwerkingsvorm via een contract of een kartel is dat het laatste aan een
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tijdslimiet is verbonden. Dat contracten moeten worden vernieuwd geeft
een grote onrust. Hij vindt dat het succes en mislukken van joint-ventures
meer aandacht van historici zou moe ten krijgen. 34 Het fenomeen kartei,
dat begrijpelijkerwijze vooral van Duitse historici de nodige aandacht
heeft gekregen, vertoont duidelijk raakvlakken met de multinational. 35 In
het huidige onderzoek komen echter de politieke aspecten meer naar voren dan de bedrijfseconomische, vandaar dat deze literatuur hier verder
niet wordt behandeld. 36
Hoe succesvol waren de bedrij·ven in hun buitenlandse activiteiten?

De vraag naar het succes van de buitenlandse activiteiten is de afgeiopen
jaren speciaal voor de Britse multinationals aan de orde gesteld. Jones
komt tot de conclusie dat de Britse ondernemers vanaf het einde van de
negentiende eeuw weliswaar een opvallende bereidheid tot directe buitenlandse investeringen aan de dag legden, maar dat deze ijver lang niet altijd met goede resultaten werd beloond. Een verklaring hiervoor zoekt hij
bij de leiding van de bedrijven. Vergeieken bij de multinationals uit de
VS waren de Engeise bedrijven traag in het ontwikkelen van nieuwe organisatievormen. Verder werkte men liever samen in een kartei dan het gevecht op de markt aan te gaan. Speciaal voor de peri ode na 1945 leek een
voorkeur te bestaan voor kleine, veilige markten boven grote en snelgroeiende. 37 In zijn artikei over de Gramophone Company komt hij tot deze!fde conclusie: falend ondernemerschap.38
Tegen de veronderstelling van het falend ondernemerschap, een steeds
terugkerend them a in de Engelse geschiedschrijving, is stelling genomen
door Nicholas. Hij betoogt dat de Enge!sen in hun marktbewerking niet
onder deden voor Duitsers en Amerikanen en dat zij heel rationee! waren
in hun keuze van vestigingsplaatsen voor produktie-eenheden overzee. 39
Hoe moet overigens het succes gemeten worden? Dit probleem brengen
Davenport-Hines en Jones naar voren in de bundel over het Engeise bedrijfsleven in Azie. Aangezien met winst- en dividendcijfers flink geschoyen kan worden, men en zij dat het be schouwen van het marktaandee! nog
de beste maatstaf is om succes te beoordelen. Volgens die maatstaf scoorde het Engelse bedrijfsleven in Azie bijzonder slecht. 40
In de eerdergenoemde bunde! over banken als multinationals luidt het
oordee! over de Britse banken iets positiever, maar krijgen de banken het
verwijt van een gebrek aan vernieuwing. Vanaf 1830 tot 1900 was er sprake van een sterke expansie, waarna een lange periode van stagnatie aanbrak. De verklaring hiervoor wordt gezocht door de 'voordelen' te analyseren o Deze voorde!en verwaterden in de twintigste eeuw. Zo heeft Merrett gevonden dat de Britse banken in Australie aanvankelijk een bepaald
voordee! hadden boven de inheemse banken, maar dat ze rond de eeuw-
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wisseling niet beter (eerder slechter) waren dan de Australische banken.
Desondanks zagen ze kans te overleven. Deze schijnbare tegenstrijdigheid
probeert Jones op te heffen door te betogen dat de Engelse banken een
groot voordeel overhielden, namelijk de nabijheid van het sterke financieIe centrum Londen. Verder waren ze weliswaar niet vernieuwend, maar
op zichzelf wel efficient georganiseerd en voerden ze een voorzichtig beleid. Tenslotte gingen de banken vrij ver in het opvangen van verliezen
in buitenlandse vestigingen.
Gevolgen van het optreden van multinationals voor gastland en moeder/and

Hoewel het belang van het analyseren van het effect van de multinationale
ondernemingen op de gastlanden algemeen erkend wordt, is historische Jiteratuur op dit gebied in de minderheid. Op het IEHA-congres in Bern
in 1986 werd dit probleem expliciet aan de orde gesteld. Dat leverde echter
niet meer dan enkele papers op, die bovendien zo verschillend waren qua
invalshoek, dat van enige generalisatie geen sprake kon zijn. Ter sprake
kwamen loondiscriminatie door multinationals met name ten aanzien van
vrouwenlonen, en de geringe aandacht voor de lange termijn positie van
arbeiders. Het overhevelen van winst naar de moedermaatschappij in het
Interbellum werd voor een concern cijfermatig aangetoond. Gewezen
werd op de noodzaak schaarse grondstoffen te behoeden voor uitputting.
In een artikel over Polen in het Interbellum schrijft de auteur dat het land
weinig profijt had van de buitenlandse investeringen in dat land . Dit werd
voornamelijk veroorzaakt door het geringe succes van de diverse ondernemingen, zodat de buitenlandse investeerders zelf eveneens weinig baat van
hun investeringen hadden. De economische groei van Finland in dezelfde
periode schreef een andere auteur toe aan het ontbreken van buitenlandse
investeringen . 41 Phil Shephard laat zien hoe in Zuid-Amerika een proces
van vervreemding van de sigarettenindustrie plaats yond, waardoor deze
landen hun greep op de eigen industrie kwijtraakten aan AngloAmerikaanse maatschappijen. 42 Doordat samenhang tussen de diverse papers ontbreekt, blijven de incidentele gegevens moeilijk te plaatsen.
In de bundel over Oost-Europa tijdens het Interbellum onder redactie
van Teichova en Cottrell komen de volgende twee kwesties in diverse bijdragen aan de orde: wie profiteerden van de Westeuropese investeringen
in Oost-Europa en hinderden of bevorderden de multinationals het industrialisatieproces in Oost-Europa? Zo laat Teichova zien hoe het concern Mannesmann winsten uit Tsjechoslowakije overhevelde naar Duitsland door de Tsjechoslowaakse vestiging te laten investeren in andere
dochters, die vervolgens eigendom van het Duitse concern werden. Dat
zou wijzen op het wegvloeien van kapitaal ten nadele van de economische
groel. Anderzijds blijkt uit diverse artikelen over Westerse banken in
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Oost-Europa dat er aan kapitaal geen gebrek was. Crouzet zet daarom in
een nabeschouwing een vraagteken bij de uitspraak van Svennilson dat
Oost-Europa zo traag industrialiseerde vanwege gebrek aan kapitaal. Een
antwoord op de gestelde vragen naar het grootste profijt hebben de redacteuren niet durven geven. 43
Dat buitenlandse investeringen voor de inheemse industrie niet uitsluitend negatieve gevolgen behoeven te hebben, toont F. Blaich aan in zijn
studie over de Duitse machine-industrie in de periode 1890-1918 en de effecten van de Amerikaanse investeringen. Hoewel enkele Duitse bedrijyen door de Amerikaanse concurrentie verdwenen, zagen de meeste bedrijven kans te profiteren van de Amerikaanse aanwezigheid. Zij imiteerden de Amerikaanse produkten, namen nieuwe produktietechnieken over
en leerden van de Amerikaanse marketing-methoden. 44
Bij de inleidende beschouwing over het Engelse bedrijfsleven in Azie
werpen Davenport-Hines en Jones eveneens enkele belangrijke vragen
op, zoals de kwestie in hoeverre Britse investeringen in Azie of de hierdoor
gestimuleerde export van primaire produkten de economische groei in die
landen bevorderden of juist belemmerden. Het bijeengebrachte materiaal
bood echter onvoldoende aanknopingspunten om hierop een gefundeerd
antwoord te geven. Vastgesteld kon worden dat er kapitaal naar Azie
vloeide, hoewel de omvang daarvan niet eens zo groot was, omdat deels
gebruik werd gemaakt van teruggeploegde winst en deels van plaatselijk
kapitaal. In de mobilisering van het plaatselijk kapitaal speelden de Britse
banken een zekere rol. 'British business' had een duidelijke invloed op de
economische groei en werkgelegenheid door ondernemerschap en technologie te brengen, hoewel inheemse ondernemers met daadkracht zeker
niet ontbraken. Bovendien is niet gezegd dat de komst van nieuwe technologieen of produkten altijd een zegen was . De Engelsen droegen de taal
en bepaalde vaardigheden over, maar zij leidden te weinig mensen op.
De redacteuren constateerden een interessante omkering in de BritsAziatische relatie in de jaren zeventig en tachtig van deze eeuw. Engeland
is op zijn beurt gastland geworden voor Aziatische ondernemers in de industrie en kleine middenstanders in winkels en restaurants. Aziatische industrieprodukten en textiel komen in grote hoeveelheden het land binnen,
terwijl met name Japan direct investeert en tegelijkertijd nieuwe technologie en managementmethoden meebrengt 45
Engeland als gastland is ook het thema van een artikel van Jones over
de jaren v66r 1945. Hierin gaat hij ervan uit dat directe buitenlandse investeringen een gastland op diverse manieren kunnen beinvloeden: door
overdracht van produktiemiddelen, door invloed op de structuur van de
ondernemingen, door de regionale verdeling van de industrie en via de
betalingsbalans. Ten aanzien van overdracht van produktiemiddelen
komt hij tot de conclusie dat de overdracht van kapitaal gering was, om83

dat voornamelijk met teruggeploegde winst werd gewerkt. De overdracht
van ondernemerschap was eveneens beperkt , aangezien vaak met Enge!se
managers werd gewerkt en ook niet aIle Amerikanen even goede managers waren. De gelmporteerde technologie was weI belangrijk , maar
kwam Enge!and eerder binnen via licentieovereenkomsten of de aankoop
van Amerikaanse machines dan door middel van buitenlandse vestigingen. De multinationals creeerden arbeidsplaatsen en hadden vermoedelijk
een wat negatief effect op het personeelsbeleid, omdat ze niet van georganiseerd overleg hie!den. De aanwezigheid van multinationals vergrootte
de spreiding van de industrie , terwijl de concurrentie eerder toe- dan afnam. Het effect op de betalingsbalans kon nog niet worden vastgesteld. 46
Is tot nu toe steeds gekeken naar het effect van de komst van multinationals , Hood en Young hebben het effect van hun vertrek uit Schotland geanalyseerd . Zij klaagden erover dat de economische theo rie ten aanzien
van het meten van dit soort effecten nog grotendeels onontwikke!d is en,
voor zover deze ontwikkeld is, op een hoog abstractieniveau verkeert. Zij
onderzochten daarom winst en verlies van het optreden van multinationals aan de hand van vier punten: overdracht van produktiemidde!en, gevolgen voor betalingsbalans , concurrentie-effecten en gevolgen voor souvereiniteit en autonomie. Bij een soortge!ijk onderzoek naar multinationals in Engeland kozen be ide auteurs weer voor een heel andere opzet ,
zodat be ide studies - ondanks hun ogenschijnlijke gelijkheid - totaal verschillend zijn. Overigens blijken deze economen geen gebruik te hebben
gemaakt van de vele historische studies over dit onderwerp.47
Verrassend genoeg komt de vraag naar het effect voor het moederland
in de door mij bestudeerde literatuur nergens aan de orde. Terwijl vanaf
de jaren zeventig door sociale wetenschappers rege!matig discussies zijn
gevoerd over de effecten van de multinationals op de economie van het
moederland , met name ten aanzien van werkge!egenheid en loonstructuur, is door bedrijfshistorici kenne!ijk nog geen poging ondernomen dit
probleem in het verleden te traceren . 48 Naarmate de multinationals meer
op were!dschaal opereren, zal trouwens het onderscheid tussen gastland
en moederland meer verdwijnen.
Tot besluit

In 1977 constateerde Wilkins dat de Europese multinationals een verwaarloosd terre in van onderzoek vormden. 49 Die situatie is inmidde!s
grondig gewijzigd. Het onderzoek van de afgelopen jaren heeft onze kennis over de Europese multinationals met name in de periode v66r 1945
enorm vergroot, waarbij veel nieuw materiaal uit primaire bronnen aangeboord is. In het bijzonder is vee! onderzoek gedaan naar de motieven
van bedrijven am tot directe buitenlandse investeringen over te gaan. Een

84

NEHA-BULLETIN 4 (1990) NR. 2

opvallende uitkomst daarbij is, dat v66r 1945 verschillen in loonkosten
geen punt van overweging gevormd schijnen te hebben. Verder is duidelijk geworden, dat de directe buitenlandse investeringen voor veel bedrijyen een onzeker avontuur betekenden. Dat avontuur eindigde maar al te
vaak in verliezen voor het moederbedrijf. Daarmee is natuurlijk nog niet
bewezen dat de bedrijven ten onrechte de rol van boeman hebben toegewe zen gekregen, maar enige twijfel is wei gezaaid. Naar de effecten van
de multinationals op het gastland, maar vooral op het moederland, moet
nog veel onderzoek gedaan worden.
De historici zijn ertoe overgegaan een steeds ruimere definitie van multinational te hanteren. Daarmee dreigt het gevaar dat onder een noemer
totaal verschillende fenomenen worden beschreven, zodat die ene noemer
niet langer tot een beter begrip bijdraagt. Uitspraken over hoe een multinational er uit ziet en hoe deze zich zal gedragen zijn eerder moeilijker
dan gemakkelijker geworden.
Het gebruik van theorie is van nut gebleken, doordat een grotere ordening en betere onderlinge vergelijking tot stand gebracht kan worden. Wei
is het jammer dat het debat vaak verschuift. V oordat oude kwesties zijn
afgerond, worden weer nieuwe thema's aangesneden en een nieuwe theorie van stal gehaald. Kindleberger organiseerde bijvoorbeeld in 1977 een
conferentie rond de vraag, of multinationals uit kleine landen zich anders
zouden gedragen dan VS-multinationals vanwege het feit dan ze geen politieke macht achter zich hadden. De toen bijeengebrachte bijdragen vormden een onvoldoende basis om over deze kwestie uitspraken te doen. so
Noch Kindleberger noch iemand anders heeft dit thema later weer opgepakt en verder uitgewerkt. Zo blijven er steeds belangrijke vragen liggen.
Intussen wordt het de hoogste tijd voor onderzoek in Nederland. Dat
onderzoek zou zich niet aileen kunnen rich ten op de bekende grote multinationals, hoewel in die richting nog genoeg te onderzoeken valt. Het zou
tevens interessant zijn na te gaan of in Nederland, net als in Engeland en
Zweden, kleine en middelgrote ondernemingen al vanaf het einde van de
negentiende eeuw investeerden in het buitenland. Kende Nederland daarnaast het door Wilkins gesignaleerde verschijnsel van de 'free-standing
firm'? Ten derde biedt Nederland als gastland natuurlijk perspectieven
voor nader onderzoek .

• Met speciale dank aan Joost Jonker. Hij kwam met de suggestie voor dit onderwerp, is
behulpzaam geweest bij het verzamelen van de literatuur en heeft de eerste versie kritisch
doorgelezen.
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de overheid in de geldvoorziening en de regulering van het bankwezen onaantastbaar en nagenoeg onbetwist. Schrijver wil dit veranderen . Zijn
theoretisch standpunt is hiermee in een notedop weergegeven; hij schaart
zich achter de neoklassieke zogenaamde 'freebanking' theorie , waarin (als
tegenhanger van de 'centralbanking' idee) in essentie een monetair
systeem wordt bepleit met vrije concurrentie in het geld- en bankwezen
en slechts een marginale rol voor de overheid.
Glasner verdeelt de stof in elf hoofdstukken en drie delen. In het eerste
deel ontwerpt hij een theorie van monetaire instellingen aan de hand van
de ral die markt en overheid speelden sinds het vroegste geldgebruik.
Drijvende kracht achter deze innovatie was vol gens Glasner niet het
winststreven van overheden (via hun monopolie op de geldvoorziening),
maar het streven naar kostenreductie in gebruik van het ruilmiddel door
vrije concurrentie. Marktkrachten aileen zorgen voor et;n efficient aanbod
van een stabiel ruilmiddel, omdat geldaanbieders in een geprivatiseerd
monetair systeem altijd de convertibiliteit angstvallig bewaken en derhalve een chaos op monetair gebied voorkomen. Toch kreeg de markt tot het
midden van de achttiende eeuw niet de vrije hand, omdat vorsten, koningen en staten de geldvoorziening monopoliseerden uit machtspolitieke
overwegmgen.
In het tweede deel van het boek onderbouwt Glasner deze monetairpolitieke wisselwerking verder via een overzicht van de ontwikkeling van
de monetaire theorie vanaf Adam Smith tot de monetaristen van de twintigste eeuw . Smith en de theoretici van de Banking School in het Verenigd
Koninkrijk, pleitten in wat Glasner noemt de klassieke monetaire theorie
voor een vrij bankwezen en een vrije geldschepping. Deze opvatting verloor tegen het midden van de negentiende eeuw aan kracht toen economen de kwantiteitstheoretische verklaring voor de binnenlandse prijsontwikkeling omhelsden. Daarmee werd de opvatting van Hume en de Currency School dominant en geldschepping (althans de emissie van bankbiljetten en niet de creatie via bankdeposito's) tot een overheidsprerogatief.
88

NEHA-BULLETIN 4 (1990) NR. 2

Volgens de kwantiteitstheorie bepaaJt namelijk het potentieel inflatoire
geldaanbod via het bankwezen de totale geldhoeveelheid en daarmee het
prijsniveau. En toen tegen het einde van de negentiende eeuw de gouden
standaard op basis van dezelfde kwantiteitstheorie werd gei:nterpreteerd
kon alom het idee postvatten dat centrale banken een actieve monetaire
politiek dienden te voeren ter handhaving van het binnenlands prijsniveau door een beperking van het geldaanbod bij goudafvloeiing en verruiming van het aanbod bij goudtoestroom. Deze betalingsbalanstheorie verloor aan verklaringskracht toen na de Eerste Wereldoorlog bleek, dat binnenlandse prijsbewegingen ongevoelig waren voor goudstromen, maar
niet voor de reele goudwaarde van het ruilmiddel. Hiervoor bood de
koopkrachtpariteitstheorie wei een verklaring. Wisselkoeren waren onder
de gouden standaard vast. Daarom ondermijnde deze standaard aileen
het binnenlands prijsniveau omdat dit weI veranderde bij goudwaardewisselingen en de wisselkoers niet. Een gevolg hiervan was volgens Glasner
dat wederom het overheidsmonopolie over geld bepleit werd, nu als een
economisch-politiek instrument bijvoorbeeld voor actieve werkloosheidsbestrijding (Keynes) ofvoor expansieve anti-deflatoire monetaire politiek
(I. Fisher). Het resultaat was een strikte overheidscontrole op het monetaire systeem. Desondanks lukte het de na-oorlogse monetaire autoriteiten
niet het financiele systeem en de macro-economische ontwikkeling te stabiliseren.
Als alternatief presenteert Glasner uiteindelijk in deel drie een blauwdruk voor een efficient, concurrerend monetair systeem, waarin geld neutraal is en de prijzen via een arbeidsstandaard (gelndiceerde lonen) gestabiliseerd zijn. Dit systeem is volgens schrijver bestand tegen de gevaren
van financiele crises en monetaire storingen en verdient derhalve de voorkeur boven het bestaande monetaire systeem.
Toen ik dit boek nog niet had gelezen, maar slechts het voorwoord, de
uitvoerige literatuurlijst en het register doorbladerde, vermoedde ik dat
het een met vee! bekeringsdrift uitgedragen, modieus klinkend pleidooi
voor deregulering zou zijn. Na lezing bleek Glasners zendingsijver geenszins hinderlijk en de onderbouwing van zijn verdediging alleszins acceptabel. Hij levert een he!der betoog over dit brede en complexe onderwerp.
In zijn lange aanloop van twee del en (er is nu eenmaal veel veri eden en
weinig heden) slaagt hij er in de continulteit van de monetair-politieke relaties te analyseren op een in de monetaire wetenschap te weinig gebruikte
en voor historici stimulerende deductief-historiserende manier.
Toch overtuigt de verdediging van schrijver niet. Enerzijds verwerpt hij
de doelstelling van economische politiek (prijsstabilisatie) en de verantwoordelijkheid van de overheid daarvoor via een goed functionerend monetair systeem. Anderzijds neemt hij prijsstabiliteit als maat voor een alternatieve standaard bij monetaire vrijheid en erkent (227) dat geldvoor-

89

ziening door de markt prijsinstabiliteit als onbedoeld gevolg kan hebben.
Hij poogt in feite een nieuwe invulling te geven aan een oude discussie
over geldpolitiek en economische orde (Schum peter en Keynes debatteerden hierover in de jaren twintig). Zijn oplossing voor een niet-fiduciaire
standaard kende eveneens een vroegere vorm: een decennium later pleitte
men onder andere in Nederland voor een nieuw geldstelsel op basis van
agrarische produkten en grondstoffen
Goudriaans grondstoffenvaluta)
of in dice ring van aile geldvorderingen (w.e. Mees R. Azn.). Bovendien
hanteren vele Europese landen reeds een prijs-Ioon indexatie. De vraag
blijft onbeantwoord of de loonstandaard bij een vrije markt werkelijk een
goede maatstaf voor het goed functioneren van geld in een samenleving
is, alsmede een garantie tegen monetaire verstoringen en onzekerheden.

a.

Zeker, voor een (storende) overheid of gedelegeerde zorg voor de geldpolitiek is binnen een vrij systeem geen plaats. Maar is dezelfde overheid niet
tevens onontbeerlijk voor de garantie tegen storende (internationale) 100nontwikkelingen in een geintegreerde economie? Glasner stapt met andere woorden in zijn drang naar monetaire vrijheid weI heel luchtig heen
over historische en actuele voorbeelden. Zo vergeet hij in zijn drang naar
het automatisme van de vrije markt voor het gemak de kracht van het politieke contract, zoals blijkt uit vorming van de wisselkoeren, waar externe
waardevastheid van het geld wordt bereikt via monetaire discipline en politiek gedelegeerde verantwoordelijkheid. De botsing tussen ideaal en werkelijkheid onthult het twijfelachtige van Glasners boek voor de actualiteit
maar biedt het historisch empirisch vervolgonderzoek niettemin zeer
waardevolle stimulansen.
P.W.N.M. Dehing

G. Oostindie, Roosenburg en Mon Bij"ou, twee Surinaamse plantages, 1720-1870
(Dordrecht/Providence: Foris, 1989) 556 p. ISBN 90 6765 453 1
De studie van Oostindie is een lijvige reconstructie van de geschiedenis
van twee slavenplantages in de kolonie Suriname. Door de auteur gevonden familie-archieven vormden de kern van zijn materiaal. Klassieke beschrijvingen van de plantage en andere archivalia dienden als aanvulling.
Van het uit vier delen bestaande boek zijn het eerste en tweede een vaak
boeiend verhaal over een suiker- en een koffieplantage in de loop van anderhalve eeuw. Een veelheid aan informatie over omvang en samenstelling van kapitaalgoederen, arbeid en grond, technische en ruimtelijke
aspecten van verbouw, bewerking, transport en verhandeling komen aan
de orde. Uitvoerige aandacht is er ook voor onderwerpen als produktie-,
arbeids- en bedrijfsorganisatie en de daarmee samenhangende hierarchie,
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maar ook omvang en samenstelling van de bedrijfsbevolking. Het derde
dee! behande!t de overzeese connecties tussen bedrijf in de kolonie en eigenaren in Nederland. De auteur heeft oog voor ve!e details ook uit de literatuur over Suriname, unieke informatie, dee!s weergegeven in appendices
en notenapparaat. Kundige beschrijving staat er borg voor dat de lezer
een levendig bee!d krijgt van de twee plantages , zonder de pretentie van
een representatief bee!d. N aast de geschetste hoofdlijnen van de geschiedenis van de plantages stipt de auteur in de epiloog (vierde dee!) be!angrijke issues aan als efficiency van het slavensysteem, 'hardheid-mildheid',
gedwongen migratie, die de behoefte aan verdere analyse van zijn materiaal duidelijk maken.
De betekenis van het werk is vooral dat het archiefmateriaal aanreikt
van een minder toegankelijke categorie: familie-archieven, voornamelijk
correspondentie tussen de eigenaren van de twee plantages en hun zaakwaarnemers in de kolonie. De 'aardschok' die de vondst van de familiearchieven voor de auteur betekende, is begrijpelijk. Schaarste en vooral beperkte toegankelijkheid van zulk materiaal, waardoor de wetenschappelijke gemeenschap er vaak van verstoken blijft, belemmeren onderzoek en
analyse.
Ondanks zijn verdiensten voor de casui'stiek, geven de ordening, de
zeer beschrijvende benadering en analytische beperktheid in het werk
aanleiding tot kritiek. Kenmerkend voor de recente case-studies is namelijk juist de verbinding tussen case en macro-niveau, de integratie van het
detail met de wijdere context. Dat is ook noodzakelijk wil men uitstijgen
boven de diepgeworte!de vooringenomenheden en tegenstrijdigheden die
in ve!e beschrijvingen tot nu toe het bee!d bepaalden. Door zijn al te grote
nadruk op beschrijving echter laat de auteur, ze!fs gegeven de beperkingen van een correspondentie over hoofdzakelijk beheer, administratie en
bedrijfsresultaten, unieke kansen liggen om lijnen vanuit zijn bronnenmateriaal naar het macroniveau te trekken. Zijn presentatie van facetten, individualiserend en vee!al a-historisch , hangt samen met de traditione!e benadrukking van de uiterlijke vorm. Zo blijft de samentrekking van plantages en het voegen van een van de beschreven plantages bij een groot bedrijf dat omstreeks 1882 met NY kapitaal gehee! gemoderniseerd wordt,
in zijn behandeling te zeer een incidentele verandering. Waar structurele
ontwikkelingen als kapitaalconcentratie en centralisatie nauwe!ijks aan de
orde komen, blijft het bee!d a-historisch en bijna nai'ef. Meer nog, het
'beeld van verval' in de inleiding bekritiseerd, blijft mede daardoor door
het boek heen juist bestaan.
Het gevonden bronnenmateriaal komt immers voort uit een structure!e
ontwikkeling in de loop van de beschreven tijd: het absentei'sme. Begrip
van dit doen beheren van plantages gebaseerd op familiekapitaal, door
zaakwaarnemers in de kolonie, vraagt om een meer analyserende behan-
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deling dan hier gebeurt.
De poging van de auteur om op sommige plaatsen zijn beschrijving relief te geven door elementaire vergelijkingen, is interessant. Bijvoorbeeld
in een schets van de ontwikkeling van de kapitaalgoederen en hun betekenis voor de produktiviteit (19). Daarbij wordt de relatieve bijdrage van
verschillende produktiefactoren (a. grond, b. gebouwen, inventaris en vee
en c. slaven) aan de totale waarde van de plant age opgegeven. Helaas
worden de verschillen die de verhoudingen tussen deze drie factoren vertonen in de opgevoerde jaren, 1720, 1764, 1768 en 1805 - ondanks longitudinale elementen in de stu die - geen aanleiding tot een vergelijking in
historisch perspectief. Verschillende relevante elementen blijven hier buiten beschouwing, terwijl sommige daarvan elders in het boek wel worden
opgevoerd, maar dan weer niet in samenhang met zijn berekening op deze
plaats. Zo blijft de vergelijkende beoordeling van de produktiefactoren
zonder de stand van de technologie als constituerend element daarin te betrekken, weinig verhelderend.
Deze bezwaren zijn waarschijnlijk terug te voeren op een te summiere
verantwoording over gehanteerde uitgangspunten en methodologische
keuzen die het werk richting hebben gegeven. Of beperkingen inherent
aan het materiaal beslissend moeten zijn bij de keus en ordening van facetten valt te betwisten. Het gezichtspunt is richtinggevend; het materiaal
is slechts beperkend. Veel recent onderzoek wordt daarin op een lijn
gesteld met het traditionele. Daarmee wordt voorbijgegaan aan verschuivingen die in het laatste decennium, in samenhang met ontwikkelingen
in de Caraibische geschiedbeoefening, plaatsvonden in beschrijving en
analyse van plantage en plantagesamenleving in Suriname. De twijfels
over coherentie en relevantie van 'het tot nu toe opgebouwde geschiedbeeld over Suriname' dat hij presenteert, hebben zeker in de jaren tachtig
ook bij andere auteurs tot kritiek en vernieuwende analyse aanleiding gegeven. Het verschuiven van beschrijving naar analyse viel daarbij op, van
het direct waarneembare naar politieke, economische en sociale mechanismen, al dan niet in het kader van bewegende machtsbalansen, en pogingen de traditionele beperking naar tijd en ruimte te overschrijden .
In de epiloog confronteert de auteur elementen uit materiaal en conclusies van zijn studie met hypothesen en (tentatieve) antwoorden in de literatuur. Verdere uitwerking van deze thema ' s zal zeker het profijt van het
gevonden materiaal, dat hopelijk op den duur voor een breder kring van
onderzoekers toegankelijk zal worden, vergroten. Het boek is zowel door
de nieuwe gegevens als door de kritiek waartoe het uitnodigt, interessant
voor de onderzoeker en lezenswaardig voor een breder publiek.
Waldo Heilbron
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M. Goossens, De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw in regionaal
perspectief, 1812-1846 (Leuven : s.n., 1989) 2 delen, 361 + 156 p. [niet in
de handel]

In de beste Belgische tradities is dit een solide werk over de landbouw in
de eerste helft van de negentiende eeuw, dat deel uitmaakt van het project
voor de reconstructie van de nationale rekeningen van Belgie in de negentiende en twintigste eeuw. De nadruk ligt dan ook op de kwantificering
van het landbouwprodukt en van de belangrijkste produktiefactoren
(areaal, arbeid en kapitaal). Er is veel aandacht voor het heuristisch kader; in het bijzonder wordt er ingegaan op de bekende landbouwtellingen
uit de Franse periode die vrij gunstig uit de bronnenkritiek te voorschijn
komen (wat misschien niet zonder belang is voor de Nederlandse landbouwgeschiedenis). Op grond van de op enkele punten gecorrigeerde tellingen van 1812 en 1846 wordt de fysieke produktie van de landbouw geschat, waarbij en passant de beschikbare schattingen van de vleesconsumptie drastisch herzien worden. Vervolgens wordt een poging gedaan
de groei van het produkt te verklaren, die zich vooral toespitst op het meten van de toe name van de belangrijkste produktiefactoren. Deze toename
kan als de belangrijkste ' oorzaak' van de groei aangemerkt worden; in het
bijzonder de arbeidsinput stijgt zeer sterk. De toename van de produktiviteit is relatief bescheiden, wat aansluit bij wat in Nederland is gevonden
voor dezelfde periode. Tenslotte wordt ingegaan op de regionale verschillen in de groei van het landbouwprodukt.
Kritiek is mogelijk op een aantal punten. Bet is op zijn minst verwarrend dat er in het boek steeds wordt gesproken over de produktie in 1846,
terwijl feitelijk de aardappeloogst van voor 1846 - v66r het optreden van
de aardappelziekte - is geschat. We lezen daardoor bijvoorbeeld over de
zeer hoge aardappelconsumptie in '1846' (182-3), terwijl de werkelijkheid
van dat jaar radicaal anders was. Ook de vergelijking met andere landen
wordt door deze kunstgreep aangetast.
Ernstiger is de in mijn ogen foutieve berekening van de netto-aangroei
van de vee stapel (152-3); deze is geschat als het aantal veulens, kalveren,
biggen en lammeren dat in leven werd gehouden, zonder een aftrek voor
slacht of export in rekening te brengen, waardoor deze berekeningen veel
te hoog uitvallen. De netto-aangroei van de vee stapel komt daardoor in
1812 uit op 21 % van de rundveestapel, 19% van het aantal varkens en
24% van het aantal schapen (berekend uit 125, 128, 129 en 164). Dat zou
neerkomen op een verdubbeling van de vee stapel in drie tot vier jaar!
Tenslotte is mijns inziens de wijze waarop de landbouwproduktie over
de provincies is verdeeld, en daarmee de analyse van de regionale verschillen in de landbouwproduktiviteit, niet overtuigend. Terwijl de beschikbare cijfers grote verschillen in de melkgift per koe laten zien, veron93

derstelt Goossens dat deze overal vrijwel hetzelfde is, waardoor vermoedelijk vooral de Vlaamse produktiviteit onderschat wordt. De conclusie
(311) over de betrekkelijk geringe (arbeids)produktiviteit van de veel geroemde Vlaamse landbouw lijkt mij dan ook vooralsnog onvoldoende onderbouwd.
Deze kanttekeningen doen echter niet veel af aan de grote verdienste
van de studie van Goossens . Dankzij dit werk en de dissertatie van Kint
is nu een veel dynamischer beeld ontstaan van de agrarische sector in Belgie in de eerste helft van de negentiende eeuw, een beeld dat veel beter
aansluit bij de theorievorming over de relaties tussen het industrialisatieproces en de modernisering van de landbouw.
].L. van Zanden

W.H.P.M. van Hooff, In het rijk van de Nederlandse Vulcan us. De Nederlandse
machinenijverheid 1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning (Amsterdam:
NEHA, 1990) 360 p. [NEHA-Series III, 9] ISBN 90 71617 22 X
idem, De Nederlandse machinefabrieken, 1825-1914. Overzicht en bibliografie
(Amsterdam: NEHA, 1990) 174 p. [NEHA-Series III, 10] ISBN 90 71617
23 8
Eerstgenoemd werk is de handelseditie van het proefschrift waarop de
auteur afgelopen juni in Eindhoven is gepromoveerd. Samen met de tweede titel vormt het de neerslag van zeven jaar onderzoek, verricht binnen
het programma van de sectie techniekgeschiedenis van de Technische
Universiteit Eindhoven.
Het doel van de schrijver is geweest een gids te produceren voor de nog
spaarzaam belichte geschiedenis van de Nederlandse machinebouw. Bij
de sam ens telling ervan heeft hij zich laten leiden door een drieledige
vraagstelling: die naar een eerste totaal-overzicht van de bedrijfstak, te
verkrijgen via een inventarisatie van de afzonderlijke bedrijven (resultaat:
Overzicht en bibliografie, met gegevens over bijna 700 ondernemingen), die
naar de produktietechnieken en de professionele vorming van ondernemers en werknemers, en ten derde de relatie tussen het produktiepakket
en het industrialiseringsproces hier te lande. Vulcanus batavus krijgt
gestalte in zes hoofdstukken, waarin achtereenvolgens produktietechnieken en bedrijfsinrichting, financien, bedrijfsorganisatie en personeel,
opleidingen, en de bijdrage van de machinebouw aan de industrialisatie
ter sprake komen. Dit is de kern van het boek, die voorafgegaan wordt
door een korte, globale schets van de oorsprong en de ontwikkeling van
de bedrijfstak en besloten met een epiloog.
Van Hooff verdeelt de door hem beschouwde kleine eeuw in drie perio-
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den: 1825-1870, gekenmerkt door sterke buitenlandse dominantie voor
wat betreft vaklieden en constructies; 1870-1890, te beschouwen als een
overgangsperiode, en de jaren daarna, waarin de machinenijverheid een
met de industrialisering parallelle groei kent. Het gehele tijdvak door is
er sprake van een slechts geleidelijke ontwikkeling, een relatiefbescheiden
omvang van de werkgelegenheid (1910: 15 000 werknemers, verspreid
over 400 bedrijven) en een zwakke positie op zowel de buitenlandse als
de binnenlandse markt.
Een afdoende analyse van deze situatie biedt dit boek niet, laat staan
een sluitende verklaring ervoor (al wordt uiteraard niet . verzuimd het
historische scala aan aangevoerde (deel)verklaringen de revue te laten passeren) maar iets dergelijks streefde de auteur ook niet na. Wat hij wel beoogde, het creeren van een eerste beeld van deze metaalnijverheidssector
aan de hand waarvan vervolgonderzoek kan worden gedaan, daarin is hij
op een wat mij betreft bewonderenswaardige wijze geslaagd. Respectabel
is niet aileen de omvang van de verzamelde bedrijfsgegevens en de geraadpleegde archivalia en literatuur maar evenzeer de wijze waarop dit alles, voor zover de complexiteit van het onderwerp het toeliet, tot een goed
gestructureerd geheel is gesmeed.
Marijn van Hoorn

T.J. Boschloo, De productiemaatschappij·. Liberalisme, economische wetenschap en
het vraagstuk der armoede in Nederland 1800-1875 (Hil versum: V erloren,
1989) 295 pp. ISBN 90 6550 3307
Onderwerp van dit proefschrift is de samenhang tussen de ontwikkeling
van de economische wetenschap, de politieke denkbeelden van het liberalisme en de heersende sociale problematiek van de armoede in Nederland
in de negentiende eeuw . Een dergelijke thematiek is in de Engelse economische geschiedschrijving al regelmatig aan de orde gesteld . Reeds J.
Schumpeter beoogde met zijn beroemde in 1954 verschenen en sindsdien
steeds weer herdrukte History of economic analysis een beschrijving van
'scientific analysis in the field of economics ... in the appropriate setting
of social and political history', met bovendien aandacht voor 'ideas on
economic policy ... whether or not embodied in elaborate systems, such
as liberalism ... '. In een bundel uit 1971 onder redactie van A.W. Coats
over Classical economists and economic policy werd door verschillende auteurs
gewezen op de paradox van een groeiende laissez-faire benadering onder
economen in een periode van toenemende overheidsbemoeienis. Recenter
publiceerde bijvoorbeeld D. Winch op dit terrein.
Boschloo heeft voor zijn boek echter - boven aansluiting bij dergelijke
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literatuur - de voorkeur gegeven aan discussies met geschiedschrijvers
over de Nederlandse geschiedenis van deze periode. Auteurs als M elief,
Van Loo en Van d en Eerenbeemt zouden volgens hem in onvoldoende
mate de invloed hebben onderkend van toenmalige laissez-faire economen
op politieke standpunten ten aanzien van het vraagstuk van de armoede .
Deze 'blinde vlek' wordt geweten aan 'de overeenkomst der argumenten'
(71). Van wie en waarover is niet zo duidelijk. De lezer wordt er - onder
verwijzing naar het boek van Melief - aan herinnerd , dat de opvattingen
van Groen van Prinsterer bei:nvloed waren door de 'armenpatronaat'activiteiten van de Schotse predikant Chalmers, overigens zonder de vermelding dat deze Chalmers tevens naam maakte als politiek econoom.
Boschloo vermeldt voorts uitdrukkelijk dat er ook v66rstanders waren van
een centrale regeling van overheidswege van de armenzorg. Een euvel van
het boek is, dat regelmatig wat vaag blijft wat de auteur nu eigenlijk wil
zeggen. Evenmin is steeds duidelijk wat de gedachten zijn geweest achter
de opbouw ervan.
Een expliciete toelichting op het woord ' produktiemaatschappij' waarschijnlijk bedoeld als tegenhanger van het begrip 'consumptiemaatschappij' - trof ik niet aan. Vermoedelijk is het geinspireerd door Says
'wet' dat elk aanbod van produkten zijn eigen vraag schept. Negentiendeeeuwse economen meenden op grond daarvan , aldus Boschloo, dat ter
bestrijding van de armoede aan de armen vooral duidelijk moest worden
gemaakt dat men om te kunnen consumeren eerst moet produceren.
Het eerste deel van het boek gaat volgens de inleiding over de samenhang tussen de opkomst van de economische wetenschap als een zelfstandige wetenschap in Nederland en de politieke denkbeelden van 'de opkomende burgerij', het tweede deel over 'de opkomst en de bloeitijd van het
economisch liberalisme aan de hand van de gegevens uit het eerste deel'
(7) . Wat nu precies het onderscheid tussen deze beide probleemstellingen
is, wordt ook bij lezing van het boek niet echt helder. Een duidelijk verschil is wei, dat deel twee aan het slot ook ingaat op onderwerpen waarover deel een geen gegevens bevatte, namelijk de sociale kwestie en het
begin van de invloed van de Historische School. Er zijn tevens - op zichzelf interessante - pagina ' s over de ontwikkeling van de beoefening van
de statistiek in Nederland te vinden. In die twee slothoofdstukken wordt
voorts goed zichtbaar hoezeer in de periode rond 1870 ook in Nederland
een beslissende omslag plaats yond in het den ken van intellectuelen over
maatschappelijke problemen, vooral onder invloed van buitenlandse contacten. Wie de conclusie leest krijgt tot zijn verrassing echter de indruk
dat het boek eigenlijk een uiteenzetting heeft willen bieden van overeenkomsten en verschillen tussen de negentiende-eeuwse liberale economen
in Nederland en - niet nader gei:dentificeerde - 'marxisten'.
Concreet geeft het boek in hoofdzaak uiteenzettingen over opvattingen
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van Nederlandse staathuishoudkundigen uit de negentiende eeuw tot omstreeks 1875 - en dan vooral die van H.W. Tydeman, G . Wttewaal,
W.C. Mees , J. de Bosch Kemper, S . Vissering, B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis , J. Ackersdijk en R.J. Thorbecke - zoals die te vinden zijn in hun
gedrukte geschriften en in reeds bestaande literatuur. Boschloo bestrijdt
de stelling van I. Hasenberg Butter dat de wetenschappelijke ontwikkeling
van het yak economie in Nederland belemmerd werd, doordat het onderricht daarin aanvankelijk plaats yond binnen de juridische faculteit: dat
bevorderde juist de ruime verspreiding van het yak. Hij besteedt tevens
aandacht aan de verbreiding van het nieuwe economische gedachtengoed
onder de lagere standen door middel van goedkope of zelfs gratis beschikbaar gestelde publikaties.
Het boek bevat aan het slot bijlages met een 'Opgave van de colleges
economie en statistiek aan de Nederlandse universiteiten gedurende het
tijdvak 1800-1870' en een 'Lijst van economische dissertaties, verdedigd
aan de Nederlandse universiteiten in de periode 1800-1870. Deze bevat
53 titels die door de auteur 'tijdens het onderzoek toevallig gevonden zijn'
en is dus 'zeker niet volledig' en 'vermoedelijk ook niet zonder fouten ,
want de genoemde boeken zijn meestal niet bestudeerd ' (266). Waarom
niet geprobeerd is een volledige lijst samen te stellen wordt niet vermeld.
Evenmin waarom in een boek over de ontwikkeling van het yak economie
niet tenminste een analyse van de onderwerpen van deze proefschriften
is gemaakt.
In weerwil van de geboden informatie en een veelheid aan lezenswaardige citaten laat dit boek toch geen bevredigende indruk achter. Voor wie
het wil raadplegen is het misschien tot slot nog nuttig te vermelden dat
men van de in het (personen)register vermelde paginanummers steeds het
getal vier moet aftrekken om op de juiste pagina terecht te komen .
W . Fritschy

P. Boomgaard , J.L. van Zanden, Food crops and arable lands, Java 18151942 (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990) 144 p. [Changing economy in Indonesia 10] ISBN 90 6832 653 8
Het lijkt of de publikaties van de serie Changing economy in Indonesia (CEI)
door het Koninklijk Instituut voor de Tropen de veranderingen in de discussie over de economische geschiedenis van koloniaal Indonesie gedurende de afgelopen twee decennia weerspiegelen. De serie startte in 1975 met
een deel over de exportgewassen, hetgeen symbolisch mag he ten voor het
feit dat lange tijd historici hun aandacht gevestigd hadden op de in vi oed
van de buitenlandse ondernemingen in Indonesie . Vijftien jaar later geeft
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het tiende CEI deel eindelijk statistische informatie over de in feite meest
belangrijke economische sector in koloniaal Indonesie, de voedselproducerende landbouw. De tijdspanne tussen be ide delen kan symbolisch genoemd worden voor de toenemende belangstelling voor de 'inheemse' sector in de Indonesische economie. Deze is lange tijd schromelijk onderbelicht geweest, vooral omdat de elementaire informatie weggestopt is in
slechts moeizaam toegankelijke archieven en tijdschriften.
In het inleidende hoofdstuk geven de auteurs een kort overzicht van de
diverse aspecten van de inheemse landbouw in Indonesie: beschikbaar
landbouwareaal, landgebruik, de belangrijkste gewassen en de verdeling
van ongecultiveerd land. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de discussie over de relatie tussen bevolkingsgroei en voedselvoorziening in Java. Boomgaard van Van Zanden stellen dat de onbetrouwbaarheid van de bevolkingsgegevens diverse auteurs niet van stellige
beweringen hebben weerhouden (23). Met deze bewering doelen de
auteurs vooral op de stelling van de antropoloog Clifford Geertz over
'agricultural involution' op Java, die lange tijd door gebrek aan elementaire statistische gegevens velen in haar ban hield. Het tweede hoofdstuk
behandelt de wijze waarop de statistieken over enkel de inheemse landbouw werden verzameld.
Helaas hebben Boomgaard en Van Zanden zich erg stipt gehouden aan
de bedoeling van de CEI reeks, namelijk het uitgeven van beschikbare statistische gegevens. Ze doen geen poging om de beschikbare reeksen met
betrekking tot het landbouwmateriaal, geoogst areaal en produktie samen
te voegen in reeksen die enige consistentie vertonen. Het gevolg is dat bijvoorbeeld de gegevens met betrekking tot landbouwareaal worden gegeyen, die niet zonder meer aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De tekst
is te beknopt om als sleutel voor een dergelijke poging te kunnen dienen,
zodat de gebruiker toch aangewezen is op de originele bronnen.
De kwaliteit van de beschikbare produktiestatistieken, vooral die voor
de peri ode 1920-1942, is overigens waarschijnlijk beter dan de auteurs
aangeven. Zij citeren de koloniale ambtenaar A.M.P.A. Scheltema, die
de kwaliteit van de cijfers 'bevredigdend' noemde. Een vergelijking van
de procedure die in Java werd gebruikt met de procedures in andere Aziatische landen, of zelfs in Nederland, leidt echter tot de conclusie dat de
gegevens voor Java zeer gedetailleerd waren en waarschijnlijk veel nauwkeuriger. De gegevens van geoogst en mislukt areaal werden voor de belangrijkste voedselgewassen elke maand per dorp door de dorpshoofden
opgetekend en doorgestuurd. De gemiddelde opbrengst werd vastgesteld
met behulp van 17 000 tot 20 000 proefvelden. Deze schattingen werden
in Nederland door het CBS zonder controle aan burgemeester en veldwachters overgelaten .
In een vierde hoofdstuk behandelen Boomgaard en Van Zanden de
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'shifting product mix', waarmee ze bedoelen dat de produktie en consumptie van andere voedselgewassen dan rijst steeds belangrijker werden
in Java. Dat beeld wordt bevestigd in het zevende hoofdstuk over de veranderingen in het voedselaanbod per hoofd van de bevolking. De stijging
in het voedselaanbod uitgedrukt in caloriewaarde tussen 1805 en 1940 is
vooral toe te schrijven aan de toename van de consumptie van knolgewassen, met name cassave, na 1900. Helaas verbinden de auteurs hier geen
verdere conclusies aan . Zonder verder commentaar zal de toenemende
consumptie van cassave geinterpreteerd blijven als een teken van toenemende armoede, omdat men aanneemt dat de Indonesier, onder welke
omstandigheden ook, aan rijst de voorkeur geeft. Naar mijn mening moet
de produktie en consumptie van cas save vergeleken worden met die van
de aardappel in West-Europa. Met name in Groot-Brittannie werd de periode van industrialisatie tussen 1770-1870 begeleid door een toenemende
consumptie van aardappelen, zonder dat dat noodzakelijkerwijs gepaard
ging met een verslechtering van het dieet of een daling van het gemiddelde
inkomen. Met andere woorden, de toenemende consumptie van cassave
kan duiden op een verbetering van de levensomstandigheden. Bovendien
betrekken Boomgaard en Van Zanden de stijgende invoer van rijst niet
in de beschouwing. Gedurende de jaren 1910-1930 werd gemiddeld 11 %
van het binnenlandse rijstaanbod gei:mporteerd. Dat betekent dat de beschikbare hoeveelheid voedsel per hoofd van de bevolking beduidend hoger was dan de auteurs aangeven, hetgeen eveneens bijdraagt tot een mogelijk andere waardering van de welvaartsontwikkeling in Indonesie dan
tot nog toe het geval is.
Pierre van der Eng

M. Wilkins, The history ojjoreign investment in the United States to 1914 (Cambridge, Mass.!London: Harvard University Press, 1989) xv + 1055 p.
ISBN 0 674 39666 9
De Verenigde Staten van Amerika worden op het ogenblik wei 'the
world's greatest debtor nation' genoemd, maar eigenlijk blijkt deze betiteling op te gaan voor het grootste deel van de geschiedenis van de Amerikaanse republiek. Aileen in de periode van 1919 tot rond 1960 waren de
rollen omgedraaid en was Amerika de crediteur van de wereld. Mira Wilkins, hoogleraar economische geschiedenis aan Florida International University, heeft de niet geringe taak op zich genomen de geschiedenis van
deze enorme kapitaalstroom over de oceaan te beschrijven. In dit eerste
deel heeft zij daar ruim 600 bladzijden voor nodig (plus circa 400 bladzijden noten), terwijl deel 2 het vervolg tot 1940 zal beslaan.
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Maar de lezer zal geen moeite hebben die 600 bladzijden door te komen, want Wilkins schrijft helder en plezierig en men raakt de draad geen
moment kwijt. Na een inleiding over de koloniale periode, begint het echte werk pas bij de onafhankelijkheid van de Engelse Amerikaanse kolonien. Frankrijk en de Nederlandse Republiek zijn dan de grootste geldschieters, maar al gauw beginnen de voormalige overheersers deze rol
over te nemen . Frankrijk valt grotendeels weg na de Revolutie, maar Nederland behoudt zijn positie, ook na de vestiging van het Koninkrijk. Als
zoveel jonge naties had Amerika natuurlijke hulpbronnen genoeg, en ook
menselijke wilskracht en talent was ruimschoots aanwezig. Er was echter
een schreeuwend gebrek aan mankracht en vooral aan kapitaal. Europa
kon in be ide voorzien. Sector voor sector voIgt Wilkins de ontwikkeling,
waarbij in het begin vooral sprake is van 'portfolio investment', waarbij
de kapitaalverschaffer geen rol speelt in het bestuur van 'zijn' onderneming, maar slechts gei:nteresseerd is in het rendement van zijn belegging.
Nederlandse kapitalisten blijken, na een eerdere peri ode waarin vooral
overheidsleningen gezocht waren, vooral gei:nteresseerd in spoorwegen en
landmaatschappijen, minder in mijnbouw en industrie, terwijl Engelsen
in deze laatste categorie juist wei sterk vertegenwoordigd waren. Rond
1850 begon de Amerikaanse regering door middel van tariefmuren de
eigen industrie te beschermen, en om de toegang tot de Amerikaanse
markt niet te verliezen, gingen Europese bedrijven over tot vestiging van
dochtermaatschappijen of deelneming in Amerikaanse ondernemingen.
Engeland voerde ook hierbij de toon aan, spoedig gevolgd door Duitsland,
dat vooral in de sectoren chemie en elektrotechniek een hoofdrol speelde.
Opvallend is dat Nederland bij deze 'direct investments' een zeer ondergeschikte rol speelde. Een klein aantal bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie richt eigen verkoopkantoren op, maar pas na de eeuwwisseling begint de Koninklijke Olie/Shell voorzichtig met het opzetten van
dochters in Californie en Oklahoma. Overigens geeft Wilkins voor dit relatieve achterblijven van Nederland geen verklaring. In haar epiloog gaat
zij na wat de invloed van vreemd kapitaal is geweest op de ontwikkeling
van de Amerikaanse economie en haar conclusie is positief: de rentelast
van de buitenlandse schuld kon door de snelle ontwikkeling van de economie gemakkelijk worden opgebracht, zodat een vergelijking met hedendaagse ontwikkelingslanden in dit opzicht niet opgaat. Sinds 1890 was de
handelsbalans voor goederen positief, terwijl de kapitaalbalans tot 1914
nog negatief bleef.
Uit de veelheid van vaak tegenstrijdige gegevens heeft Wilkins een knap
beeld weten te schetsen, overzichtelijk gepresenteerd en betrouwbaar
ogend; geen wilde conclusies, maar harde feiten. Als bezwaar kan worden
aangevoerd dat sommige landen beter gedocumenteerd zijn dan andere,
maar dat is de auteur nauwelijks te verwijten. Voor Engeland en Duits100
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land, en in mindere mate voor Frankrijk, zijn bronnen overvloedig aanwezig, terwijl Nederland wat dat betreft slecht is bedeeld. Wilkins baseert
zich noodgedwongen hoofdzakelijk op Bosch, Nederlandse beleggingen in de
Verenigde Staten, en veel meer is er ook niet. Hoewel de Nederlandse investeringen, toch altijd na Engeland de tweede in omvang, dus wat onderbelicht blijven, kan men met belangstelling uitzien naar het vervolg van
Wilkins' magnum opus.
A.J. Veenendaal Jr.

H . Klemann, Tussen Reich en empire. De economische betrekkingen van Nederland
met zijn belangrijkste handelspartners: Duitsland, Groot-Brittannie en Belgie en de
Nederlandse handelspolitiek, 1929-1936 (Amsterdam: NEHA, 1990) 387 p.
[NEHA-Series III, 12] ISBN 90 71617 289
De jaren dertig waren een periode waarin zich afsehuwelijke eeonomisehe
versehuivingen voordeden . Invoerreehten, eontingenteringen en deviezenregelingen belemmerden het internationale goederenverkeer op vaak
desastreuze wijze en dwongen exportafhankelijke kleine landen zich te
voegen naar een van de eeonomisehe grootmaehten - in Europa Duitsland of het Verenigd Koninkrijk - dan wei een voortdurende evenwiehtsoefening tussen beide ten beste geven. Nederland handel de met beide en
kon geen van tweeen missen. Het behoorde dus bij de evenwiehtskunstenaars.
Hoe dat in zijn werk ging in de jaren 1929-1936 is voor het eerst sinds
het proefsehrift van Blaisse uit 1948 opnieuw besehreven, aan de hand van
nieuw en uitgebreid arehiefonderzoek. Klemann, de onderzoeker, beperkte zijn naspeuringen niet tot Den Haag, maar doorzoeht ook Duitse, Britse en Belgisehe arehieven op informatie die nieuw lieht kon werpen op de
deviezen- en handelspolitieke betrekkingen tussen Nederland en die drie
buurlanden, tevens in de betrokken periode de drie belangrijkste Europese handelspartners. De extra inspanning bleek vruehtbaar. Tot nu toe onderbeliehte elementen komen naar voren. Zoals de grote indruk die boyeotaeties in Nederland begin jaren dertig maakten op de Duitse autoriteiten, die de aeties hadden opgeroepen door hun eigen boterprodueenten te
willen besehermen. Ook plaatst Klemann de pogingen tot economisehe
blokvorming waaraan Nederland deelnam in een beter perspeetief.
Klemann sehuwt stellige uitspraken niet. Zo'n aanpak veraangenaamt
het lezen van het uit de aard der zaak nogal teehnisehe en sams wat slordig
geformuleerde boek. Stelligheid noodt tot tegenspraak. Dat geldt zeker
Klemanns opvattingen over de relatie tussen de in Nederland gevoerde
landbouwerisispolitiek en de industrialisatie. De auteur heeht zelf grote
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waarde aan zijn conclusies daarover: hij geeft ze een centrale plaats in de
stellingen bij het proefschrift.
In Klemanns visie heeft het beleid van krachtige steun aan de landbouw
en zoveel mogelijk handhaven van het volume van de agrarische export
van Nederland de industrie en ook wei de dienstensector in hun ontwikkeling belemmerd, en daarmee het herstel van de werkgelegenheid gehinderd. De Nederlandse regering had juist de industrie moeten beschermen
met enkel 'opvoedende' contingentering. De landbouw daarentegen, die
geen nieuwe werkgelegenheid creeerde, had moeten worden gesaneerd.
Klemanns redenering sluit niet. Onweerlegbaar heeft de landbouwcrisispolitiek de binnenlandse prijzen van agrarische produkten verhoogd,
en daarmee de kosten van levensonderhoud. Dat werkte het 'aanpassings'
beleid van de toenmalige Nederlanse regering op zijn beurt tegen, die immers streefde naar een herstel van de aangetaste positie van het bedrijfsleyen door loonsverlaging. Tot zover valt Klemann te volgen.
Maar hoe zou, in hetzelfde kader van afnemende of stagnerende internationale handel, Klemanns alternatief gewerkt hebben? Met het door
hem geschetste kunst- en vliegwerk werd een belangrijke agrarische export in stand gehouden, die de Nederlandse uitvoer van industrieprodukten in die jaren in waarde verre overtrof en een belangrijke bron van deviezen vormde. Verdergaande bescherming van de industrie zou zin hebben gehad, als er voldoende ondernemersinitiatiefwas geweest, gericht op
het vervangen van importprodukten op de binnenlandse markt. Van het
zich invechten op buitenlandse markten kon in de situatie van die tijd
nauwelijks sprake zijn. Markten werden zowel door overheidsprotectie als
door kartelafspraken in belangrijke mate afgeschermd, zeker tegen nieuwkomers.
Klemann toont zelf trouwens aan, dat de in zijn ogen onvoldoende protectie van de Nederlandse industrie toch alleidde tot een omvangrijke verdringing van goedereninvoer door binnenlandse produktie. In 1929 was
de verhouding van 45 invoer op 55 binnenlands. In 1934-'35, toen de import het verst was ingezakt, was de verhouding 24 import op 76 binnenlandse produktie. Ongetwijfeld heeft de grote malaise in het bedrijfsleven
en het wegvallen van de invoer van kapitaalgoederen die niet door binnenlandse produktie verdrongen werden daarbij een rol gespeeld, maar er
moet gezien de omvang van de verschuiving welhaast importvervanging
zijn opgetreden als gevolg van de contingentering en de kartelafspraken
tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven. 20 onbeschermd was de
industrie dus toch niet. Had meer bescherming meer werkgelegenheid gebracht?
Protectie kan succesvol zijn als industrialisatie-instrument, maar dan
toch liefst in een expanderende economie, zoals de Nederlandse tijdens de
Eerste Wereldoorlog, een periode waarin de oorlogssituatie hetzelfde ef-
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fect had als drastische protectie: buitenlandse leveranciers van allerlei produkten vielen onverhoeds weg. Tegelijkertijd kon de agrarische export
(die Klemann zo overbodig sterk gesteund acht) in die jaren op volle toeren draaien en voor een grote vraagimpuls zorgen. Aan de voorwaarde
van een expanderende economie was in de jaren 1929-1936 volstrekt niet
voldaan; tijdens de industrialisatieronde van de jaren veertig en begin
vijftig weer weI.
Het volgen van Klemanns ideeen zou de depressie in Nederland waarschijnlijk aileen maar verergerd hebben door snelle uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw, waarvoor ook een krachtiger beschermde industrie geen snelle opvang had kunnen bieden bij gebrek aan afzetmogelijkheden.
Klemann heeft dus met zijn argumenten ongelijk. Dat hij Blaisse aanroept, die in 1948 het verwijt uitte dat de Nederlandse handelspolitiek de
industrialisatie onvoldoende steunde, helpt hem niet. Blaisse schreef aan
het begin van de na-oorlogse industrialisatiefurore, en op een moment
waarop in ruime kring de landbouw inderdaad was afgeschreven als een
steunpilaar van de Nederlandse economie. De volgende decennia zouden
leren hoe onjuist dat laatste was. Een in de jaren dertig als niet langer
structureel interessant deels weggesaneerde landbouw had het moeilijker
gehad om te profiteren van de grote mogelijkheden die haar na de jaren
dertig nog wachtten.
Klemanns proefschrift vraagt om tegenspraak, en niet aileen op dit
punt. Dat neemt niet weg, dat hij voor zijn werk terecht de Veegens prijs
van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen heeft ontvangen.
H et proefschrift is een produkt van superieur archiefonderzoek, niet alleen door de omvang en de diversiteit van de verwerkte archivalia, maar
ook door de greep die de auteur toont op de ingewikkelde en uit zo gevarieerd basismateriaal af te leiden materie.
P.E. de Hen

1. Cassiers, Croissance, crise et regulation en economie ouvert. La Belgique entre les
deux guerres (Brussel: Boeck-Wemael, 1989) 272 p. ISBN 2 8041 1144 X
Mevrouw Cassiers probeert de Belgische economie in het Interbellum te
analyseren aan de hand van een open macro-economisch model. Dit model is in sterke mate gebaseerd op het gedachtengoed van de Leuvense
economenschool uit het Interbellum. Het gaat om een twee-sector model ,
waarbij de economie wordt opgedeeld in een op de binnenlandse markt
gerichte sector en een internationale sector.
De binnenlandse sector heeft belang bij een koopkrachtige binnenland-
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se vraag en daarmee bij stijgende lonen. De internationale sector heeft
daarentegen te maken met een prijspeil waar het geen invloed op kan uitoefenen, zodat stijgende lonen een directe bedreiging zijn voor de
winsten. Opvallend in dit modelletje is dat Cassiers zich niet, als de Leuvenaren, beperkt tot de verschillen in prijsaanpassing waardoor be ide sectoren worden gekenmerkt, maar ook het belang van een behoorlijk loonniveau voor de binnenlandse koopkracht in haar beschouwing betrekt. Het
geeft haar model een grote analytische kracht en een hoog realiteitsgehalteo Ze laat ermee zien hoe het kwam dat de voortgaande depreciatie van
de Belgische frank in de periode 1919-1926 en de daarmee gepaard gaande inflatie leidde tot een daling van de binnenlandse koopkracht. De loonontwikkeling kon de ontwikkeling van het binnenlandse prijspeil niet voldoende bijhouden. Voor de op de binnenlandse markt gerichte sectoren
was dit fnuikend, maar de exportsector zag zijn prijzen in Belgische frank
snel stijgen, terwijl de kosten achterbleven. Een snelle wederopbouw en
een zekere bloei waren het gevolg. Na de stabilistie van de frank veranderde de situatie . Ook de Belgische economie kreeg nu te maken met de in
stabiele munt dalende tendens van het internationale prijspeil. Anderzijds
begonnen de kosten van levensonderhoud en daarmee de lonen te stijgen.
Nu profiteerden de binnenlandse sectoren en moesten de op de export gerichte bedrijven toezien hoe hun winsten teloor gingen door dalende verkoopprijzen en stijgende lonen. Gedurende de depressie van de jaren dertig werd deze tendens versterkt onder andere door de devaluatie van pond
en dollar. Bovendien daalden de exporten ook reeel sterk. Nu konden ook
de binnenlandse sectoren niet meer profiteren, want door de toenemende
werkloosheid daalde de loonsom en daarmee de koopkracht. Pas de devaluatie van 1935 en de stimuleringspolitiek van de kabinetten-Van Zeeland
maakte aan deze situatie een eind. De exportprijzen stegen met de inverse
van het devaluatiepercentage, terwijl het binnenlandse prijspeil en daarmee de kosten strikt in de hand gehouden werden . Hierdoor kon de exportsector zich herstellen. Tegelijkertijd werd de binnenlandse sector door
een stimulerende overheidspolitiek en door het hers tel van de werkgelegenheid en daarmee van de koopkracht uit het dal getrokken.
Met haar model heeft Cassiers een minder gelukkige keus gemaakt. Bij
de splitsing tussen de beide sectoren heeft zij niet het principieJe onderscheid gemaakt tussen bedrijven die uit de aard van hun produkt slechts
op de binnenlandse markt kunnen opereren en bedrijven die ook op de
internationale markten zouden kunnen verkopen, het onderscheid tussen
tradables en non-tradables, maar legt zij de grens tussen bedrijven en bedrijfstakken die toevallig weinig of niets exporteerden en bedrijven die
voornamelijk op de export gericht zijn. Praktisch heeft dat tot bezwaar dat
bedrijven die niet exporteren, maar wei met concurrentie uit het buitenland in de vorm van importen en daarmee met wereldmarktprijzen op
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hun afzetmarkten te maken hebben (bijvoorbeeld de voedingswaren- en
kledingindustrie) bij de binnenlandse sector gerekend worden . Het model
wordt daarmee theoretisch veel minder aantrekkelijk. Hierdoor is het bovendien niet mogelijk het model te vergelijken met andere twee-sector modellen die uitgaan van een soepeler aanpassing tussen het binnenlandse en
het internationale prijspeil. Daar komt het dan ook niet van, hoewel Cassiers aanvankelijk de indruk wekt een aantal economische ideeen te willen
toetsen aan de ontwikkelingen in Belgie in het Interbellum. Uiteindelijk
komen niet die economische ideeen, maar de casus, namelijk die Belgische
ontwikkelingen voorop te staan. Het gevolg is dat het boek een wat vreemde structuur krijgt, waarbij de lezer steeds in het ongewisse is over wat
er komen gaat. Jammer is ook dat zij voor haar statistische analyse niet
steeds gebruik maakt van de nieuw gereconstrueerde reeksen van de groep
rond Van der Wee. Het kan natuurlijk zijn dat Cassiers redenen heeft het
werk van Peeters en Goossens liever niet te gebruiken, maar in dat geval
was het beter geweest indien zij dit vermeld had. Nu vah het wei erg op
dat allerlei belangrijke Nederlands- of Engelstalige studies over Belgie in
deze periode in haar literatuurlijst ontbreken.
Hoewel het gemakkelijk is op het werk van Cassiers op allerlei punten
kritiek te leveren gaat h et hier zeker om een belangrijke studie. Analyses
van de Belgische economie in het Interbellum zijn schaars en een goede
aan de hand van een interessante theorie als die van de Leuvense school
is dan ook welkom. In het eerste hoofdstuk laat de auteur weten de transformatieperiode die het Interbellum economisch is , te willen bestuderen
aan de hand van een open volkshuishouding als de Belgische. Hoewel
vooral in de laatste hoofdstukken wordt gewezen op de fundamentele veranderingen in de Belgische economie en in de sociale en politieke context
waarin deze moest functioneren gedurende de periode van de kabinettenVan Zeeland, is de auteur niet echt in deze opzet geslaagd. De transformatie van de econom ie en zijn sociale en politiek context zijn niet centraal
komen te staan. Wei heeft Cassiers een welkome stu die gel evert waarin
de Belgische economie in zijn internationale context op een analytisch interessante wijze wordt behandeld.
Hein Klemann

C .A. Wurm (red.), Internationale Kartelle und Aussenpolitik, Beitriige zur ZwischenkriegszeitlInternational cartels and foreign policy, studies on the Interwar period
(Stuttgart: Franz Steiner, 1989) 198 p. ISBN 3 515 05129 5

De historiografie over de Europese politiek tijdens het Interbellum wordt
al geruime tijd beheerst door de zogen aamde 'New international history'
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(zie het uitstekende overzichtsartikel van]. Jacobson in de American historical review 88 (1983) 617-645). Deze zeer vruchtbare richting streeft naar
een omvattende behandeling van de periode 1918-1939 door integratie
van politieke- en economische geschiedschrijving vanuit Europees
perspectief. Het resultaat is enerzijds een vracht nieuwe inzichten over de
verwevenheid van economische en politieke factoren, de rol van bedrijfsleyen, monetaire- en handelspolitiek als instrument van machtsstreven.
Door het verlaten van de eng-nationale benadering verschoof bovendien
het accent van wat de landen gescheiden hield, naar wat zij gemeenschappelijk hadden: moeizame wederopbouw gepaard aan sociale en economische structuurveranderingen. Daarmee verandert ook het beeld van deze
periode van een precaire vrede tussen twee wereldoorlogen naar een voorzichtige groei van gezamenlijke oplossingen.
Het bestuderen van economische factoren in de internationale politiek
leidde ook tot hernieuwde belangstelling voor kartels. Het Interbellum
heet wei de bloeitijd van dit verschijnsel. De voorheen scherpe kritiek op
gebundelde ondernemersmacht werd overstemd door loftuitingen op kartels als voorbeeld van industriele zelfregulering en instrument voor rationelere praduktie en marktordening. Die geur van rationaliteit was ook de
oorsprong van de hoopvolle verwachting, dat de nationale tegenstellingen
waarin politici machteloos verstrikt zaten , door verziende 'captains of industry' met internationale kartels konden worden overbrugd . Pas met het
verbleken van de roem der magnaten door de crisis van de jaren dertig
werd ook de kritiek weer luider, vooral in de Verenigde Staten.
Wurm c.s. stelden zich de opgave om het functioneren van kartels in
de internationale politiek tussen de wereldoorlogen te onderzoeken . N a
een uitvoerige schets van de problematiek door Wurm geeft Ulrich
Nocken gedetailleerde beschrijving van de formatie van het internationale
staalkartel in 1924-1926.] ohn Gillingham beschouwt de ontwikkeling van
dat kartel in de jaren twintig en dertig tegen de achtergrond van de verschillende nationale industrieen. Daarna beschrijft Wurm de veranderende waardering van het Britse Foreign Office voor kartellering aan de hand
van het staalkartel en de pogingen om met Japan tot afspraken over de
katoenmarkt te komen. Joachim Kossmann bespreekt tenslotte de ral die
een aparte vorm van kartels, de patent- en licentiegemeenschappen, in de
weer opbloeiende Amerikaanse anti-trustbeweging aan het eind van de jaren dertig speelde.
Het ambitieuze voornemen is jammer genoeg be scheid en uitgewerkt.
Voor vastomlijnde conclusies over het kartelverschijnsel zijn te weinig
vormen onderzocht en ontbreken ook nu nog belangrijke kartels als die
van bijvoorbeeld grondstoffenproducenten en lucht- en scheepvaartmaatschappijen. Door de concentratie op de functie in de buitenlandse politiek
kwam ook de voorgenomen afweging van voor- en nadelen van kartelle106
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ring te vervallen. Gezien het enorme en gecompliceerde veld van onderzoek valt dat de auteurs echter nauwelijks kwalijk te nemen. Bovendien
bieden de bijdragen stuk voor stuk be!angrijke inzichten over het functioneren van internationale kartels als bundeling van ondernemers en als
verlengstuk van nationale politiek. Als studie van het karte!verschijnsel
schiet het boek dus tekort; als eerste oefening op een gecompliceerd probleem doet het verlangen naar meer van hetze!fde.
Joost Jonker

A.J. van Straaten, Veertigjaar monetaire enfinanciiile analyse door De Nederlandsche Bank 1947-1986 (Amsterdam: NIBE, 1989) 352 p. [NIBE-publikatiereeks 67] ISBN 90 72122 12 7
Het boek van Van Straaten kan worden beschouwd als een be!angrijk stuk
geschiedenis van het wetenschappelijk bedrijf van de centrale bank en als
een bescheiden stukje financieel-economische geschiedenis van Nederland . De auteur promoveerde - om een van zijn stellingen aan te halen
- niet ter ont-, maar ter afsluiting van zijn loopbaan van ruim 35 jaren
bij de Nederlandsche Bank op basis van dit werk in begin 1989 aan de
Universiteit van Amsterdam.
Monetaire analyse heeft tot doe! een beschrijving te geven van het verloop van fundamentele monetaire grootheden van een land ter ondersteuning van het financieel-economisch be!eid. Nu heeft op grond van de
Bankwet van 1948 de Nederlandsche Bank onder andere tot taak om de
waarde van de Nederlandse ge!deenheid te reguleren ten dienste van de
we!vaart. Daaraan wordt toegevoegd dat die waarde zo vee! mogelijk
gestabiliseerd dient te worden. Dit houdt voor het binnenland een stabiel
prijspeil en voor onze relatie ten opzichte van het buitenland zo beperkt
moge!ijke wisse!koersfluctuaties in.
In tegenstelling tot vroegere tijden deden zich na de Tweede Were!doorlog ge!ukkig geen periodes van algemene prijsdaling voor, maar was een
zekere mate van inflatie eerder rege! dan uitzondering. Ervan uitgaande
dat een centrale bank een bijdrage kan leveren aan de strijd tegen dat hinderlijke fenomeen, lag het voor de hand dat deze instelling pogingen in het
werk is gaan stellen om zo nauwkeurig mogelijk het niveau en de mutaties
van de maatschappelijke geldhoevee!heid te bepalen. Een financiering van
de prijsstijging zou immers zonder geld onmoge!ijk zijn. Zonder onnodige
zijpaden te betreden geeft Van Straaten een stelselmatige beschrijving met
bijbehorende achtergronden van de daartoe in de loop der jaren door de
Nederlandsche Bank opgeste!de en steeds verder verfijnde statistieken, die
in de jaarverslagen en kwartaalberichten te vinden zijn.
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Daarbij stuitte men telkens weer op problemen, waarvan ik er hier
slechts enkele noem: wat moeten we precies onder geld verstaan en welk
deel van de totale binnenlandse Iiquiditeitenmassa mag geacht worden inflatoire invloeden te kunnen uitoefenen? Ten aanzien van de eerste vraag
blijkt er een tendens naar verruiming van het begrip te zijn, want de totale
liquiditeitenmassa omvat sinds de jaren vijftig ook de secundaire liquiditeiten. Dit zijn vorderingen die op vrij korte termijn zonder veel kosten
en masse in binnenlands geld kunnen worden omgezet. De tweede kwestie
wordt gecompliceerd door de branchevervaging in de finan cide sector .
Deze bracht met zich mee dat het afbakenen en lokaliseren van spaartegoeden waarvan naarmate de frequentie der opvragingen geringer is minder inflatoire dreiging uitgaat, bemoeilijkt werd.
Naast de financide sector, waarover de Nederlandsche Bank over tal
van gegevens kan beschikken dankzij de rapportage waartoe de betrokken
instellingen in het kader van het bedrijfseconomische toezicht van de Bank
verplicht zijn, krijgen de overheidsfinancien ruime aandacht in het boek.
Dit is een logisch uitvloeisel van het feit dat het Rijk tot de geldscheppende
instellingen gerekend moet worden. De minister van Financien is in Nederland een van de monetaire autoriteiten en de wijze waarop hij besluit
de voortdurende begrotingstekorten te financieren is van grote invloed op
de Iiquiditeitenmassa en de situatie op de kapitaalmarkt. Ook daaraan
wordt, evenals aan de geldmarkt, een apart hoofdstuk besteed.
Een volgende bron van mutaties in de binnenlandse Iiquiditeitenmassa
vormen de voor Nederland relatief zo belangrijke transacties met het buitenland. Om hierin een maximaal inzicht te verkrijgen wordt de betaIingsbalans opgesteld. Nauwkeurig wordt uit de doe ken gedaan hoe ook
deze statistiek ten behoeve van de monetaire analyse, waarmee mogelijke
inflatoire impulsen kunnen worden opgespoord, moet worden gecorrigeerd. Wat dit betreft moet ik bekennen dat het me niet werkelijk duideIijk is geworden waarom de Nederlandsche Bank in 1976 gestopt is met
de presentatie van de externe monetaire impuls, die in dejaren 1968-1975
steeds groter - in enkele jaren zelfs veel groter - is geweest dan de som
der binnenlandse monetaire impulsen. Het is in dit verband interessant
om te weten dat de twee revaluaties van de DM in de jaren zestig vooral
gerechtvaardigd werden geacht met het oog op de inflatoire dreiging , welke er zou uitgaan van de toeneming der Iiquiditeitenmassa door overschotten op de Duitse betalingsbalans. Daar komt nog bij dat de Nederlandse economie waarschijnlijk een nog meer open karakter heeft dan de
Westduitse.
De studie van Van Straaten behandelt nog heel wat andere monetaire
en financiele kwesties. Om niet te uitvoerig te worden vermeld ik hier
slechts de kredietrestrictieregelingen en een van de belangrijkste conclusies: de toenemende liberalisering van het kapitaalverkeer met het buiten-
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land maakt een zelfstandige betnvloeding van de liquiditeitenmassa (per
land) een steeds moeilijker aangelegenheid (278). Aan degenen die meer
willen weten over de achtergronden van de indrukwekkende statistieken
van de Nederlandsche Bank kan dit boek van harte worden aanbevolen.
W.L. Korthals Altes

O. Boonstra, P. Doorn, F. Hendrickx, Voortgezette statistiek voor historici
(Muiderberg: Couthino, 1990) 187 p. ISBN 90 6283 799 9
De verspre iding van de personal computer en van allerlei statistische software maakt het de historicus mogelijk om bij kwantitatief onderzoek
steeds ingewikkelder statistische technieken toe te passen. Niet aileen het
hergroeperen van basisgegevens of het bepalen van statistische grootheden als standaarddeviaties maar ook het maken van correlatie- en regressieberekeningen is nu een fluitje van een cent; ook de meest ingewikkelde
tijdreeksanalyses en meervoudige regressievarianten worden probleemloos door de computer uitgevoerd . Het gevaar hiervan laat zich raden: het
is nu mogelijk om zelfs zonder al te veel benul te hebben van de statistiek
en de waarschijnlijkheidsleer toch snel met cijfermatige resultaten te komen. Statistiek onderwijzen brengt dan ook een dilemma met zich mee:
moet in de beperkte tijd van een cursus vooral een degelijke theoretische
scholing in de statistiek gegeven worden of moet juist de nadruk komen
te liggen op het toepassen van nieuwe, geavanceerde technieken?
De schrijvers van Voortgezette statistiek voor historici hebben gekozen voor
het laatste en dat is in mijn ogen een niet erg gelukki ge keuze geweest.
Dit boek is bedoeld als een vervolg op Statistiek voor historici van Th. Lindblad, in 1984 verschenen bij dezelfde uitgeverij. In laatstgenoemd leerboek wordt een aantal elementaire statistische begrippen en technieken
behandeld: frequentieverdelingen, indexcijfers, gemiddelden, spreidingsmaatstaven en de techniek van regressie. Boonstra c.s. behandelen
in hun boek meer voortgezette zaken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de stof die in de rest van het boek bekend wordt
verondersteld. De hoofdstukken twee en drie gaan over respectievelijk de
analyse van meerdimensionale kruistabellen en de analyse door middel
van regressie . Hoofdstuk vier behandelt de tijdreeksanalyse en hoofdstuk
vijf gaat over de verkenning van onbekende structuren in cijfermatige gegevens door middel van c1uster-, schaal- en correspondentie-analyse. De
hoofdstukken beslaan elk zo'n veertig pagina's. De nieuwe stofwordt geillustreerd met onderzoeksvoorbeelden uit de praktijk. Elk van de thema ' s
wordt besloten met een overzicht van beschikbare computerprogramma's
waarmee gerekend kan worden.
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In het eerste deel van hoofdstuk twee en in hoofdstuk vijf worden de
technieken redelijk helder en aan de hand van goede voorbeelden uitgelegd. Aileen bij de behandeling van de loglineaire analyse in het tweede
deel van hoofdstuk twee laat men steekjes vallen door niet uit te leggen
hoe de belangrijke basisberekeningen tot stand komen. Voor het gemak
stapt men direct over op de interpretatie van de resultaten . Ik vrees dat
hier al teveel wordt gevraagd va n de lezer die aileen beschikt over de veronderstelde basiskenn is.
Grote moeite heb ik echter met de tussenliggende hoofdstukken. Het
derde hoofdstuk betreft de regressie-techniek (die de aard van de samenhang tussen twee of meer variabelen bestudeert). Een ongemakkelijke introductie m et een lange opsomming van causale modellen (een aantal
voorbeelden had hier niet misstaan) gaat vooraf aan de bespreking van de
regressielijn. Hoewel enkele assumpties van lineaire regressielijnen wei
worden besproken blijven mijns inziens zeer belangrijke zaken achterwege. Bijvoorbeeld dat historische data veelal worden verkregen door middel
van steekproeven. Hoe een juiste steekproef wordt getrokken komt helaas
in dit boek ni et aan d e orde. Werken m et steekproefgegevens betekent
echter ook d at een regressievergelijking altijd een waarschijnlijkheidskarakter heeft. In een goed statistiekboek behoort te worden aangegeven,
hoe dit verband, dat een causale relatie suggereert, zich verhoudt tot de
steekproef en tot de achterligende werkelijkheid. Wat is de betekenis van
een regressievergelijking zonder een betrouwbaarheidsinterval, standaardfout of t-waarde van de regressoren ? Over de t-verdeling wordt
trouwens met geen woord gerept in dit boek, evenmin over hypothesetoetsing . Dit is slechts een voorbeeld want ik mis nog meer tamelijk elementaire zaken, zoals de relatie tussen co rrelatie en regressie, de toe passing van dummy-variabelen in een regressie en de afweging wanneer wei
en wanneer niet een regressor in een model moet worden opgenomen.
Hoofdstuk vier behandelt de tijdreeksanalyse. Ook hier wordt de techni ek van de modellenbouw op zich juist weergegeven, maar belangrijke
vooronderstellingen blijven naar mijn smaak onderbelicht, met name bij
de behandeling van de Box-Jenkins- of ARIMA-modellen. Ik vrees (wederom) dat de uiteenzetting over deze modellen te moeilijk is voor iem and
van het veronderstelde basisniveau, maar misschien onderschat ik de
doelgroep van de schrijvers. Voor de echt gelnteresseerde is h et even wei
weer te globaal om als leidraad te dienen. Hier had wei wat meer gezegd
mogen worden over de slechts genoemde voorwaarden dat tijdreeksen stationair moe ten zijn en minsten s vijftig ononderbroken waarnemingen
moeten bevatten. Over trendbreuken wordt in het geheel niets gezegd,
terwijl dat nu juist de historische praktijk is. En wat moet je doen in het
geval van ontbrekende gegevens?
Meer in het algemeen richt mijn kritiek zich op twee punten. Ten eerste
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vind ik dat er een groot niveauverschil is met de bestaande inleidende literatuur. Men had dit kunnen opvangen door bijvoorbeeld oefenopgaven
en betere voorbeelden in het boek op te nemen. Met name de voorbeelden
in hoofdstuk drie en vier suggereren dat de computer weI de oplossing
brengt. Terwijl juist het schatten van modellen in de werkelijkheid een
proces van trial and error is, waarbij zeer veel uitgeprobeerd moet worden. Het tweede bezwaar is ernstiger. De schrijvers hebben zich met
hartstocht gestort op het presenteren van mooie technieken uit de statistische trucendoos. Wat echter duidelijk ontbreekt is een uiteenzetting van
belangrijke vooronderstellingen. De belangrijkste is natuurlijk de waarschijnlijkheid en daarmee het waarschijnlijkheidskarakter van elke statistische uitspraak. Tekenend is dat het begrip betrouwbaarheidsinterval geen
enkele keer ook maar zelfs genoemd wordt.
Ondanks mijn sterke twijfels over de bruikbaarheid van dit werk als
leerboek heb ik toch waardering voor de poging van de auteurs om de
nieuwe en moeilijk toegankelijke statistische verworvenheden voor de relatieve leek uiteen te zetten. Met name de tijdreeksmodellen zijn bijzonder
ingewikkeld geworden en ook de spectraalanalyse is zonder de hulp van
een econometrist maar moeilijk te doorgronden. Om deze stof efficient uit
te leggen aan studenten dient men over bijzondere didactische gaven te
beschikken. De vraag die zich dan onherroepelijk opdringt is - en dan zijn
we weer terug bij ons dilemma: moet de (kwantitatief) historica(us)-inopleiding dit allemaal weten? Als het antwoord hierop 'ja' is, dan zal de
tweede editie van dit boek minstens twee keer zo dik moeten zijn.

H.J. de Jong

J . F .E. Blasing, Hoofdllj'nen van de moderne bedrijJsgeschiedenis (Leidenl Antwerpen: Martinus Nijhoff, 1990) 150 p. ISBN 90 6890 336 5

Hoofdllj'nen van de moderne bedrijJsgeschiedenis wordt geafficheerd als een overzichtswerk, het eerste en enige Nederlandse van de moderne bedrijfsgeschiedenis. Bedrijfsgeschiedenis was en is vooral biografie van bedrijven.
J uist in de bedrijfsgeschiedenis lijkt de toegankelijkheid te lijden onder de
verwetenschappelijking van de laatste decennia. Naarmate de boeken dikker worden, neemt hun voorbeeldfunctie af. Ondanks de verwetenschappelijking zijn de banden met het historisch bedrijf gering. Er is derhalve
behoefte aan overzichtswerken. Nu zijn deze er in soorten. Kenners verkondigen al enige tijd dat in de bedrijfsgeschiedenis handboeken urgent
zijn. Zij pleiten tevens voor meer dunne boeken, essays, welke recent onderzoek samenvatten, gevestigde waarheden doorlichten en verW1Jzen
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naar de meer specialistische literatuur en naar de ontwikkelingen in andere disciplines. Blasings boek behoort geenszins tot de categorie handboeken zoals die van A. Chandler en R. Tedlow, The coming oj managerial capitalism of J. Goodman en K. Honeyman, Gairiful pursuits. The making oj industrial Europe 1600-1911. Het boek behoort evenmin tot de verwijzende
overzichtswerken. De bibliografie is vooral een gids voor door de auteur
eerder gepubliceerde boeken, artike!en en boekbesprekingen. Blasings
overzichtwerk is van een ze!dzaam type, een creatieve compilatie van wetenswaardigheden, highbrow and lowbrow tegelijk. Het is deels een filosofische verhandeling. Het is deels een gids voor ontdekkingsreizigers in bedrijvenland met veel aandacht voor het alledaagse weI en wee van de bedrijfshistoricus. Voorts bevat het een tweetal meer historische hoofdstukken.
Het boek is vlot geschreven, de hoofdstukken zijn summier, kritiek op
details is moge!ijk. Belangrijker vind ik dat de historische hoofdstukken
een gedateerd beeld overdragen. 20 wordt de industriele revolutie in Enge!and nog altijd gepresenteerd als een 'moederproces ' . In een modern
overzicht zou ik dan een beknopte discussie verwachten van het Franse
ontwikkelingspatroon vergeleken met het Britse. Van D. Landes tot P.
O ' Brien en N. Crafts heeft zich een inmiddels klassiek debat ontwikkeld
over de relatie tussen ondernemen en samenleving en de waarde van het
Britse patroon als blauwdruk. Over de spanning tussen wetenschap en opdracht brengt de auteur vee! waardevols te berde. Uiteinde!ijk vraag ik
mij echter af of deze gids voor de bedrijfsgeschiedenis in haar geheel de
juiste route suggereert. Deze reserves zijn het gevolg van Blasings definitie van moderne bedrijfsgeschiedenis, van het omarmen van Schumpeteriaanse gedachtengoed over de ondernemer en de rol die hij ziet wegge!egd
voor theorie bij het onderzoek.
Wat is moderne bedrijfsgeschiedenis? Blasing neemt de bekende omschrijving van Joh. de Vries over. Hij voegt als extra kenmerk toe, dat
de studies 'op enigerlei wijze onder de paraplu van een niet primair op
wetenschapsbeoefening gerichte onderneming of instelling door deskundigen zijn vervaardigd'. Modern betekent dat men individuele bedrijven
bestudeert met de gebruikelijke normen van '(historische) wetenschappelijkheid'. Modern staat uiteraard tegenover de traditione!e gedenkboekencultuur, die 'vooral de factor ijdelheid' reflecteerde. Er waren uitzonderingen, maar deze behoorden tot de economische geschiedenis. Als zodanig droegen zij niet bij aan een wetenschappelijk gefundeerde bedrijfsgeschiedenis.
De definitie van bedrijfsgeschiedenis vind ik onnodig restrictief en de
afbakening met de economische geschiedenis weinig bevredigend. Het is
een fatale aderlating bedrijfsgeschiedenis te beperken tot in opdracht geschreven werk. Het is een ernstige verarming bijvoorbee!d de New Econo-
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mic History als economische geschiedenis te etiketteren en daarom als niet
relevant voor de bedrijfshistoricus. Wellicht voelt men zich niet aangetrokken tot de neoklassieke premisse, dat het aanbod van 'entrepreneurship' elastisch is en op de wereldmarkt verkrijgbaar tegen eenzelfde prijs.
Maar deze stelling sluit relevant onderzoek geenszins uit en is bovendien
niet noodzakelijk. De New Economic History heeft een schat aan literatuur opgeleverd over thema's als innovaties en 'entrepreneurial failure'.
Dit boek gaat hieraan zwijgend voorbij, terwijl toch de 'new business
historian' als de tweelingbroer van de 'new economic historian' kan optreden.
Tot de grote verleidingen waaraan elke bedrijfshistoricus eens wordt
bloot gesteld, behoren Schumpeters suggestieve ideeen over innovatie en
de ondernemer, met name de herolsche ondernemer, en Schumpeters verborgen hand. Zowel in het historisch onderzoek als de samenleving signaleert en pleit Blasing voor een herwaardering van de Schumpeterondernemer. Bedrijfshistorici in het buitenland noemen echter juist het
loslaten van deze ideeen een noodzakelijke voorwaarde voor een modernisering van het yak.
Blasing ziet weinig emplooi voor het gebruik van theorie in de bedrijfsgeschiedenis. Voorlopig zullen bedrijfshistorici meer dan zaet zijn met het
schrijven van ondernemingsgeschiedenissen. Hij verwacht dat enige
structurering op den duur normratio's voor rentabiliteit, solvabiliteit etc .
zal opleveren; deze ratio's zullen op hun beurt de basis vormen voor echte
theorievorming. De auteur is evenwel ambigu. Hij uit ook vergaande
scepsis: 'er (kunnen) evenveel theorieen opgesteld ... worden als er bedrijyen zijn'.
Veel historici menen juist dat het opeenstapelen van biografieen van
ondernemingen theorievorming belemmert. Het beschrijven met behulp
van financieringstheorie is geenszins de enige mogelijkheid van een comparatieve aanpak. Er is een uitermate divers aanbod van ideeen, hypothesen en theorieen beschikbaar. Het is opmerkelijk dat deze inleiding geen
aandacht besteedt aan het werk van Chandler. Hij toch liet zien, dat bedrijfsgeschiedenis meer is dan het schrijven van bedrijfsbiografieen. Welke andere nog levende historicus stond aan de wieg van een nieuwe stroming in de economische theorie, een stroming die bovendien de onderneming niet meer als een 'black box' behandelt en in die zin een belangrijke
aanvulling is op de traditionele neoklassieke theorie? Deze recente ontwikkelingen nopen bedrijfshistorici oude zekerheden te heroverwegen. Dit
lijkt onaantrekkelijk, maar het tegendeel is het geval. In Blasings overzichtswerk vindt men niets terug over' transaction costs', de theorie van
de 'contestable markets' etc. terwijl andere bedrijfshistorici daaraan een
aanzienlijk deel van hun overzichten besteden.
Degenen die zich al eens hebben gewaagd aan het schrijven van een be113

drijfsgeschiedenis zullen veel in dit boek herkennen. Deze groep lijkt mij
het meeste baat te vinden bij dit boek. Blasing maakt en propageert essentide keuzes, die volledig afwijken van wat andere auteurs over moderne
bedrijfsgeschiedenis voorstellen. Zulke keuzes zijn een goede zaak: een
eigen visie en route bevorderen de levendigheid. Het boek is echter niet
aileen bedoeld als een bespiegeling . De auteur wijst ook anderen de weg,
compleet met tentamenvragen. Daarom verdient dit boek niet zozeer herkenning als weI fundamentele discussie. Het kan zijn, dat een reiziger eerder bij zijn einddoel is via de oude, bekende provinciale weg dan via de
nabij gelegen, nieuwe autoweg die nog niet voltooid is. Van een actuele
gids mag men verwachten, dat hij attendeert op beide routes . De keuze
van de route is vervolgens het risico van de reiziger.
Ben Gales
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Verschenen literatuur

Samengesteld door Herman de Jong en Co Seegers

E.H.G. van Cauwenberghe (red.), Precious metals, coinage and the change oj
monetary structures in Latin-America, Europe and Asia (Leuven: Leuven Uni-

versity Press, 1989) 222 pp. ISBN 90 6186 335 X
Wat in 1982 begon als een C-sessie van het achtste internationale
Economisch-Historisch Congres is inmiddels uitgegroeid tot een onderzoeksgroep die regelmatig van zich laat horen. Drie jaar na het congres
in Boedapest kwamen onderzoekers op het gebied van de monetaire geschiedenis opnieuw bijeen in Stockton (USA) en in 1987 in Tokio. De in
1989 verschenen hier aangekondigde bundel bevat de bijdragen aan het
congres in Stockton. In vergelijking met de eerder verschenen bundel
(Miinzpriigung, Geldumlauj und Wechselkurse (Trier 1984» bijdragen aan het
achtste congres valt op dat de aandacht niet langer beperkt is tot noordwest Europa , maar dat een aanzienlijk aantal bijdragen afkomstig is uit
andere delen van de wereld.
Zo bevat de bundel bijdragen van Tashiro over de J apanse zilverexport
naar China en Korea in de zeventiende en achttiende eeuw, van Perlin
over de arbeidsverdeling bij de muntfabricage in Europa en India en van
Craig over de zilverproduktie in Potosi in de zestiende eeuw. 'Europese'
bijdragen zijn er van Van Cauwenberghe en Metz (Coinage and the coin
stock), John Munro (Petty coinage in the economy of late-medieval Flanders), North (Bullion transfer to the Baltic) , Attman (Bullion flow from
Europe to the East) en Cipolla (American treasure and Florentine coinage). Beschouwend van aard zijn de artikelen van Flynn en Doherty
(Micro-economic quantity theory of money and the price revolution),
Morineau (Precious metals, money and capital), Schiittenhelm (Problems
of quantifying the volume of money in early modern times) en van Stier
(Meaning and functions of new methods of time series analysis for economic history).

M.J. Flanders, International monetary economics, 1870-1960. Between the classical and the new classical (Cambridge: Cambridge University Press, 1989)
368 p. ISBN 0 521 36170 2
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M.S. Morgan, The history oj econometric ideas (Cambridge: Cambridge University Press, 1990) 296 p. ISBN 0 521 37398 0
Twee nieuwe uitgaven in de voortreffe!ijke Cambridge-serie Historical
perspectives on modern economics. Flanders analyseert de ontwikkeling van de
theorie van de betalingsbalans. Beginnend met het bekende 'price-specie
flow' mechanisme van Hume vervolgt zij haar weg via de neoklassieke
theorie van de betalingsbalans naar de keynesiaanse modellen van na de
Tweede Wereldoorlog. Zij maakt daarbij onderscheid tussen twee theoretische basisstromen , een 'formal stream', die gekenmerkt wordt door lange termijn evenwichtsmodellen en een 'policy stream', waarbij men zich
meer concentreert op onevenwichtigheidssituaties. Zeer interessante de!en
vormen de behandeling van het Cunliffe Committee Report uit 1918,
waarin de befaamde gouden standaard werd gei'dealiseerd en die van het
Macmillan Committee Report, waarin een verklaring wordt gegeven voor
het falen van de herinvoering van de gouden standaard na 1925. Voorts
gaat Flanders uitgebreid in op de ontwikkeling van Keynes' ideeen omtrent de werking van het internationale aanpassingsmechanisme.
Morgan laat zien hoe de econometrische discipline zich vanaf de negentiende eeuw heeft ontwikkeld. De vroege econometristen waren economen
die met behulp van statistische methoden en technieken hun theorieen
met de beschikbare data verge!eken. De analyse van de business cycles
stond hierbij vee!al centraal Devons, Juglar, Frisch , Tinbergen). In het
tweede dee! beschouwt Morgan de ontwikke!ing van de theorie van de
vraag, de constructie van de vraagcurve en de bekende identificatie- en
correspondentieproblematiek. Deel III gaat in op de evolutie van forme!e
modellen tot en met de probabilistische revolutie, ontketend met Haave!mo 's artikel uit 1944 , 'The probability approach in economics'. Hierin
ontwikke!t de Noorse Nobe!prijswinnaar de paradox , dat de basis van het
statistisch onderzoek we!iswaar de waarschijnlijkheidstheorie is, maar dat
economen - die vee! statistische method en gebruiken - juist die waarschijnlijkheid verwerpen. Morgan concludeert met spijt dat het zwaartepunt van de econometrie steeds meer is verschoven van het ontwikke!en
van theorieen naar het testen van theorieen.

J . Goodman en K. Honeyman, Gainful pursuits. The making oj industrial Europe 1600-1914 (Londen: Edward Arnold, 1988) 262 p . ISBN 0713166061
Reeds enige jaren ge!eden verschenen maar zeker een signalering waard.
Het aanhoudende thema in dit boek is de langdurige aard van innovaties,
ongeacht het moment van uitvinding. Industrialisatie wordt gezien als een
langdurig en continu proces. Om af te rekenen m et het begrip Industriele
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Revolutie stellen de auteurs dat de Europese industrialisatie reeds begon
in de zestiende en zeventiende eeuw, toen het handelskapitalisme langzaam maar zeker steeds meer goederen- en factormarkten wist te integrereno Nieuw in dit boek is ook dat het geografisch perspectief van de industrialisatie nagenoeg ontbreekt en dat de aard en de ontwikke!ing van
de industrie!e produktie ze!f centraal staat. Dee! I en II behande!en
respectievelijk de veranderende structure!e re!atie tussen de nijverheid en
de andere economische sectoren en de interne veranderingen van de industriele produktie (technologie, arbeidsverdeling). Dee! III beschouwt
enke!e afzonderlijke industrieen (textiel, scheepsbouw, energie) om algemene trends te illustreren. Deel IV vormt een overzicht van het industrialisatieproces in Europa en het effect daarvan op de ontwikkeling van de
Europese economie. Het boek is voorzien van een zeer uitgebreide bibliografie.

G. Jones (red.), Banks as multinationals (Londen: Routledge , 1990) xii +
301 pp. ISBN 0 415 04245 3
Dit boek is het resultaat van een in 1989 gehouden voorconferentie op het
IEHA-congres in Leuven dit jaar. Na inleidingen van Jones over het
historische patroon en Casson over de theoretische perspectieven volgen
twaalf deelstudi es : bedrijfsvoordelen van Britse banken Oones) , Britse
banken in Australie (Merrett), d e evolutie van het koloniale bankwezen
(King), Duitse banken in het buitenland (Hertner), het huis Rothschild
(McKay), de Ottomaanse bank (Clay), internationale aspecten van het
Zwitserse bankwezen (Cassis), Chinese bankwezen en bedrijfsleven in
Zuidoost Azie (Brown), de Yokohama Specie Bank (Tamaki), het internationale bankwezen v66r 1914 (Wilkins), multinationale banken in de V.S.
(Huertas) en tenslotte Amerikaanse investeringsbanken als multinationals
(Scott-Quinn) . De artikelen verschillen in lengte en diepgang; ze hebben
gemeen, dat d e nadruk op de periode 1850-1950 ligt.

M . Levy-Leboyer en F. Bourguignon, The French economy in the nineteenth
century. An essay in econometric analysis (Cambridge: Cambridge University
Press, 1990) 369 p. ISBN 0 521 33147 1
Dit is de vertaling van het vijf jaar ge!eden verschenen L 'Economiefran~aise
au XIXe siecle: analyse macro-economique, dat algemeen beschouwd wordt als
een belangrijke herinterpretatie van de economische geschiedenis van
Frankrijk in de negentiende eeuw. D e analyse is niet gebaseerd op het bekende neoklassieke groeimodel maa r op het twee-sector mode! van Lewis;
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een traditionele landbouwsector en een moderne, kapitalistische sector
met industrie, transport en diensten, die zorg draagt voor de kapitaalaccumulatie. Dit model werd geschat met behulp van jaarlijkse cijfers van
de produktie, consumptie, buitenlandse handel, investeringen, prijzen,
lonen etc. Tevens zijn schattingen gemaakt van de kapitaalformatie. De
reeksen lopen van 1820 tot 1913. De schrijvers concluderen dat het grote
probleem van Frankrijk - met name gedurende de depressiejaren 18601890 - bestond uit een ongewoon hoog peil van de consumptie van eerste
levensbehoeften, waardoor er een relatief geringe vraag was naar industrieIe produkten. Gebrek aan stimulering van de industriele produktie
maakte dat de Franse industrieIe investeringen een laag niveau kenden.
Tegelijkertijd verslechterde Frankrijks agrarische concurrentiepositie,
omdat de internationale agrarische prijzen sneller daalden dan de Franse.

J.

van den Noort, Pion ofpionier. Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw (Rotterdam: Stichting PK, 1990) 192 p. ISBN 90 71653 03 0
Van den Noort promoveerde in september op dit proefschrift, uitgevoerd
in een bijzonder formaat. In de eerste drie hoofdstukken behandelt hij de
belangrijke vraagstukken waar de gemeente en het gemeentelijk apparaat
mee werden geconfronteerd. Daarin komt tevens de opbouw van de openbare voorzieningen aan bod: afval en water, de nieuwe havens, gas en
electriciteit. De oorzaken en motieven van het gemeentelijk handelen inzake deze voorzieningen (er werden in de negentiende eeuw vijf gemeentebedrijven opgericht) worden in hoofdstuk vier belicht. In het laatste deel
tenslotte, poogt Van den Noort op modelmatige wijze een economischhistorische verklaring voor dit handelen te geven. Met behulp van de begrippen pion en pionier probeert hij aannemelijk te maken dat het uitgavenpatroon en de uitbreiding van taken van de Rotterdamse gemeente
niet aileen maar een reactie waren op de groei van de bevolking en van
de economische activiteiten, maar ook een weloverwogen beleid was om
via niet-belastinginkomsten de groeiende gemeentelijke uitgaven te finanCleren.

B. Oosterwijk, Reder in Rotterdam, Willem Ruys (1809-1889) (Rotterdam:
Stichting Roterodamum, 1989) 295 p. [Grote Reeks 37] ISBN 90 70874
13 X
Na zijn biografie van A. van Hoboken neemt Oosterwijk met W. Ruys
opnieuw een Rotterdams scheepvaartpionier onder de loep. Ruys begon
in 1833 een cargadoorskantoor, maar hij zocht al spoedig zijn geluk in de
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toentertijd gangbare partenrederij: samen met een aantal anderen kocht
hij schepen, die de firma Ruys dan tegen een commissieloon beheerde.
Op die manier legde Ruys in nauwe financieJe samenwerking met de
scheepsbouwer Fop Smit de grondslag voor de latere Rotterdamsche
Lloyd (1883). Voor zijn ietwat brokkelige verhaal maakte Oosterwijk onder meer gebruik van een belangrijke, nog in particulier bezit berustende
verzameling correspondentie van de familie Ruys.

G. Toniolo, An economic history of liberal Italy, 1850-1918 (Londen: Routledge, 1990) xv + 181 p. ISBN 0 415 03500 7
Dit overzichtswerk concentreert zich op de economische geschiedenis van
Italie gedurende de eerste industrialisatiefase . Toniolo heeft zich duidelijk
laten inspireren door Kuznets' concept van moderne economische groei.
Het boek begint met enkele (summiere) kwantitatieve overzichten van de
lange termijn ontwikke!ing van het bruto nationaal produkt, de industrieIe produktie, de consumptie en investeringen, de overheidsuitgaven, de
buitenlandse handel en de levensstandaard. Dan voigt een min of meer
traditioneel chronologisch overzicht waarin sectorgewijs de ontwikkeling
van de economie wordt beschreven. Tevens is er aandacht voor het economisch dualisme tussen Noord- en Zuid-Italie. Toniolo moet echter concluderen dat de meeste vragen hie rover nog onbeantwoord blijven, wegens
een gebrek aan adequaat cijfermateriaal. Interessant is het laatste hoofdstuk waarin Toniolo de diverse opvattingen over Italie's industrialisatieproces de revue laat passeren. Hier blijken verrassend veel overeenkomsten te zijn met het verloop van het debat over de industrialisatie van
Nederland .

G . Tortella (red. ), Education and economic development since the industrial revolution (Valencia: Generalitat Valenciana 1990) 353 p.
Sinds we weten dat economische groei slechts voor een dee! voortkomt uit
de kwantitatieve toename van de meet bare produktiefactoren en sinds de
introductie van de term human capital is het haast een platitude te stellen
dat ontwikkeling en onderwijs iets met economische groei te maken heeft.
Deze uitgave van papers voor het A5-thema van het IEHA-congres te
Leuven 1990 levert een verdere bijdrage aan het debat. De achttien bijdragen bestaan voornamelijk uit case-studies van in totaal dertien landen
in Zuid-Amerika, Europa en Azie, die thematisch onder de volgende tite!s
zijn gerubriceerd: education, literacy and economic growth; the role of
education in economic nation-building; the failure of technical education
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and economic retardation; the state and the private sector in education.
In drie inleidende artikelen van respectievelijk G. Tortella, L. Sandberg
en D. Mitch worden de papers samengevat, becommentarieerd en in een
breder kader geplaatst.
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Kroniek

NEHA jaarvergadering
Amsterdam, 14 juni 1990
In afwijking van andere jaren had het NEHA-bestuur besloten dit jaar de
jaarvergadering te laten samenvallen met een aantal andere activiteiten.
Behalve de algemene ledenvergadering had op 14 juni in het gebouw van
het IISG/NEHA tevens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen (NVBA) plaats. Aansluitend werd de leden
van be ide verenigingen een gemeenschappelijk programma geboden. De
ochtend werd afgesloten met een geslaagde presentatie van oude bedrijfsdocumentaires (Glasfabrieken Leerdam, Droste Cacao en Hoogovens)
door het Audio-Visueel Archief.
's Middags had een forumdiscussie plaats, voorafgegaan door een aantallezingen over selectie van bedrijfsarchieven. Als forumleden waren gevraagd dr. F.C.]. Ketelaar (Algemeen Rijksarchief), prof. H.H. Vleesenbeek (Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis), mr. Jansen (Philips archief en
voorzitter van de NVBA) en prof. E.J. Fischer. In deze opzet wint de
jaarvergadering aanzienlijk aan betekenis. Hopelijk weten de leden dit te
waarderen en zullen zij in groter aantal de weg naar de vergadering vinden. Moeite en tijd worden zeker beloond.
Co Seegers

Tiende congres van de International Economic History Association
Leuven, 20-24 augustus 1990
Voor Nederlanders was het wei erg praktisch, dat het grote vierjaarlijkse
congres van de IEHA dit keer zo dichtbij gehouden werd. Een goede gelegenheid om het hele circus een keer te overzien, nog aantrekkelijker gemaakt door de hartelijke Leuvense sfeer en de uitstekende organisatie van
het congres. Een compleet overzicht van het grote en gevarieerde wetenschappelijke aanbod is nauwelijks mogelijk en heeft bovendien voor thuisblijvers noch voor congresgangers veel zin. Daarom biedt het navolgende
verslag slechts een indruk van de belangrijkste thema's.
De vijf A-thema's, die een synthese nastreven van brede onderwerpen,
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zijn in aantal nog te overzien. Juist de weidsheid ervan werkt echter nu
en dan toch weer fragmentatie naar subthema's in de hand, zoals bij de
sessie Transport en communicatie van de elfde tot de twintigste eeuw. De
twee zittingen lieten duidelijk zien dat de transportgeschiedenis bloeit. Er
kwam zo'n macht aan experts opdraven, gegroepeerd naar scheepvaart,
wegen en spoorwegen, dat de synthese er wei onder moest lijden. Ook bij
het onderwerp Buitenlandse leningen, schuld en economische ontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw was het podium volbezet, maar
omdat Albert Fishlow voor een zeer degelijk samenvattend paper had gezorgd kon hier wei vooruitgang worden geboekt. Toch blijven dergelijke
zittingen voor het publiek echter wat onbevredigend door de structurele
informatie achterstand . Van het samenvattend commentaar kan men
meestal nog wei kennis nemen , maar in de discussie draait het toch
meestal om de in een veel eerder stadium ingeleverde papers, die de kleine
kring van experts niet verlaten . De geinteresseerde toeschouwer is dus
meestal van effectieve deelname uitgesloten. Een uitzondering daarop
vormde het thema Onderwijs en economische groei dat vergezeld ging
van een gepubliceerde bundeling van de bijdragen.
Datzelfde bezwaar gold eigenlijk voor de zestien B-thema's. De presentatie was hier echter wat levendiger door een inleidend commentaar van
een expert, gevolgd door een repliek van de auteurs. Bovendien konden
hier de papers zelf van tevoren geraadpleegd worden door wie daar gelegenheid voor had. De bijdragen waren over het algemeen van een zeer
uiteenlopend karakter, zoals bij Groei en stagnatie rand de Middellandse
Zee. Het bleek bij deze sessie een onmogelijke opgave om op basis van
de bijdragen tot enige wezenlijke typeringen van de Zuideuropese landen
te komen om de achterblijvende groei te verklaren . De sessie over Economische planning na 1945 kwam niet echt uit de verf, aileen al door het
uitblijven van een omschrijving van het begrip. Dit euvel deed zich trouwens ook bij andere zittingen herhaaldelijk voor: blijkbaar wordt dat bij
de voorbereidingen stelselmatig vergeten, een merkwaardige gang van zaken bij een wetenschappelijk congres op dit niveau. De bijeenkomst over
historische informatiesystemen verhief zich ook nu niet boven het hier al
eerder gesignaleerde niveau (zie NEHA-Bulletln 3 (1989) 104-105). Op de
vele terrasjes in de Leuvense binnenstad boekte de bestudering van Produktie, marketing en consumptie van alcohol sinds de late Middeleeuwen
duidelijk meer vooruitgang dan op de zitting die eraan gewijd was.
Bij de C-thema's kwamen meer specialistische onderwerpen aan de orde. Bovendien presenteerden de schrijvers hier hun eigen paper, zij het
vaak in bekorte vorm. De kwaliteit van de zittingen varieerde sterk tussen
rijp en groen . Zonder voorafgaande coordinatie en selectie was het resultaat nogal eens teleurstellend halfbakken, zoals bij de zitting over het gebruik van bedrijfsarchieven. Geoffrey Jones had daarentegen het them a
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Banken als multinationals met een voorconferentie zo goed geprepareerd,
dat de bundellezingen op het congres al bij de uitgever verkrijgbaar was.
Dat gold ook het thema Voortbestaan van oude technologieen. Hoe interessant de bijdragen ook waren, de conclusies lagen al vast en er viel voor
de deelnemers aan de discussie dus weinig eer meer te behalen. Deze 'film
van het boek' constructie deed zich helaas nogal eens voor. Leuk voor
paper-auteurs en uitgevers, maar op deze manier wordt de open gedachtenwisseling opgeofferd aan een koppelverkoop. De discussie kwam trouwens toch nogal eens in de knel door de hebbelijkheid van sommige deelnemers, om de beperkte ruimte op te eisen voor het presenteren van een
ongeinviteerd paper. Zo werd de overigens zeer interessante sessie over
Europese banken in het Interbellum geplaagd door een Zweed, een Portugese en maar liefst twee Grieksen . Geen wonder dat door een overmaat
aan nationale eigenaardigheden de vraag naar diepere en gemeenschappelijke elementen onbeantwoord bleef. De bijeenkomst over Transformatie van monetaire regimes kende een hoogtepunt in het optreden van Anna Schwartz, die als doyenne van de Amerikaanse monetarist en op zachte
toon maar niet minder trefzeker enkele dodelijke gebreken in de gepresenteerde papers aanwees, zoals (ook hier) het ontbreken van iedere poging
tot definitie van het onderwerp. Bij het thema Nieuwe benaderingen van
de IndustrieIe Revolutie bleek nog eens , dat het begrip als zodanig weinig
analytisch nutmeer heeft en door de meeste gebruikers verlaten is. Het
onderwerp lijkt dan ook in toenemende mate het oefenterrein van allerlei
goochelaars te worden, wat de amusementswaarde verhoogt maar het gehalte ervan doet afnemen. Wie daar nog fut voor had, kon aan het begin
van de avond bij de presentatie van recente dissertaties in de D-thema's
de laatste ontwikkelingen op de voet volgen.
Voor de gewone bezoeker is een congres als dit door omvang en opzet
vaak teleurstellend . Te vaak ontbreekt het aan diepgravende discussie
over aanpak en uitgangspunten en komt het niet van een synthese . Verder
is het nog even afwachten, welke onderwerpen en papers na de begrafenis
in de Proceedings nog een hiernamaals beleven. De groei van het aantal
netwerken zette verder door met de opichting van een vereniging voor
scheepvaartgeschiedenis, een contactgroep voor nationale rekeningen en
een initiatief om tot een Europese vereniging voor historische economie
te komen. Omdat dergelijke internationale gezelschappen een sessie op
het congres kunnen claimen, dreigt het gevaar dat de toegangen verstard
raken, ook al door het stijgend belang van de voorconferenties. Toch is
het geheel de moeite waard. De mogelijkheid om dadelijk contacten te leggen en informatie uit te wisselen maakt een bezoek voor wie aansluiting
wil bij de internationale discussies noodzakelijk. Misschien zou daarom de
afvaardiging naar dergelijke congressen in eigen land wat systematischer
aangepakt moe ten worden . Nederland kan op dit niveau goed meekomen,
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maar was eigenlijk op relatief weinig sessles vertegenwoordigd omdat
deelname meestal aan het individuele contacten en initiatief overgelaten
wordt. Het eerder en ruimer laten circuleren van de onderwerpen voor
het volgende congres zou wat dat betreft al een verbetering betekenen.
Het geeigende medium hiervoor lijkt de Studievereniging te zijn, die immers ook de Nederlandse vertegenwoordiger bij de IEHA is; hopelijk zal
het vernieuwde bestuur zich deze belangrijke taak aantrekken. Wie weet
inspireert dan bovendien het voorbeeld van de Japanse kroonprins, die
gedurende het hele congres aanwezig was en bovendien een paper presenteerde over transport in het Middeleeuws Japan, nog andere jonge, koninklijke historici om over vier jaar in Milaan ook eens iets van hun belangstelling en vorderingen te laten zien.
Joost Jonker

Food for the world
Madrid, 27 augustus - 1 september 1990
Het om de vijf jaar terugkerend internationale congres voor de historische
wetenschappen werd in 1990 in Madrid gehouden . Zoals gewoonlijk stelde het congres een immens breed scala tentoon van onderwerpen waarvan
het overgrote deel slechts zijdelings raakvlakken vertoonde met de economische geschiedenis. Een uitzondering op de regel was het thema 'Food
for the world: maritime trade and shipping of foodstuff' dat in de vorm
van een aparte conferentie (in een apart gebouw behorend tot de Spaanse
marine) aan de orde kwam.
Gedurende drie dagen werden tijdens de door de internationale commissie voor maritieme geschiedenis georganiseerde conferentie maar liefst
35 bijdragen gepresenteerd over de internationale handel in levensmiddelen door de eeuwen heen. De eerste dag bestreek de middeleeuwen en de
zestiende eeuw, de tweede dag betroffen de zeventiende en achttiende
eeuw en op de derde dag werd de aandacht gevraagd voor de negentiende
en twintigste eeuw. De strikt chronologische indeling kwam de inhoudelijke samenhang niet altijd ten goede en de krappe tijdsmarges lieten dikwijls slechts een minimum aan discussie toe. Opvallende was , het onderwerp ten spijt, het sterk kwalitatieve karakter van de analyse van de
meeste bijdragen.
Van Nederlandse zijde werden bijdragen gepresenteerd over de VOC
in de achttiende eeuw en in de Franse tijd (de zeehistorici Folmer-Van
Prooijen en Van Eyck van Heslinga), de haven van Rotterdam in de negentiende eeuw (Veraghtert en Blasing) en de graanhandel van Zweden
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in de achttiende eeuw (ondergetekende). Het ligt in de bedoeling een selectie van de bijdragen in een bundel bijeen te brengen.
J. Thomas Lindblad

Studievereniging Sociaal-economische geschiedenis

Amsterdam, 12 oktober 1990
Het vorige verslag van de gewone jaarlijkse bijeenkomst van de Studievereniging was in mineur gesteld (NEHA-Bulletin 3 (1989) 107-109); geringe
stuwkracht en navenante belangstelling deden het ergste vrezen. De
jongste studiedag geeft echter weer reden tot voorzichtig optimisme. Het
bestuur had een interessant en vol programma opgesteld over het integraIe geschiedenis project van de Rijksuniversiteiten Groningen en Utrecht;
de opkomst was groot en de belangstelling geanimeerd.
P. Kooy gaf een inleiding over ontstaan, organisatie, werkwijze en eerste resultaten van het in 1986 gestarte project. Kern van het onderzoek
in de twintig Groningse en Brabantse 'model'-gemeenten vormt de vraag
naar de kwaliteit van het bestaan. Die vraag wordt langs vier hoofd-lijnen
gevolgd: demografische cohort- en structuuranalyse; ontwikkeling van de
gemeentefinancien en analyse van de plaatselijke pers. De eerste rapportage op dorpsniveau is bijna klaar (over het Groningse Hoog-kerk).
Daarna schetste V. Sleebe zijn onderzoek naar goede zeden en openbare orde in Groningen. Al aan het einde van de achttiende eeuw constateerde hij een fragmentatie van het cultuurpatroon. De bovenlaag trekt zich
terug uit vroeger gezamenlijk beleefde gebeurtenissen en gaat eigen gezelschappen vormen. Kerk en overheid spannen zich gedurende de negentiende eeuw in die splitsing tussen burgerlijkheid en traditioneel vermaak
verder te voltrekken. De volkscultuur raakt daarmee steeds verder in de
marge van de samenleving. Aan het einde van de ochtend sprak M. Romme nog over de richtingenstrijd in de Meierij van Den Bosch.
's Middags werd, na een korte huishoudelijke vergadering, het programma voortgezet met een kritische bijdrage van Th. Engelen. Doelwit
was vooral het ontbreken van een meer expliciet geformuleerde theorie,
van waaruit de onderzoeksvragen geformuleerd zouden moeten worden.
Hoewel deze discussie voor de projectdeelnemers niet nieuw zal zijn geweest, blijft hameren op aspecten als deze noodzakelijk. Ook een heuristisch model vraagt om een aantal uitgangspunten. Zonder deze uitgangspunten is onderzoek eenvoudig niet mogelijk. Een zeer levendige forumdiscussie (Th. Engelen , G. Trienekens en H. Knippenberg) sloot de
zeer geslaagde dag af.
Joost Jonker en Co Seegers
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Zeeuwse historische prijs
De Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland stimuleert sinds
1987 wetenschappelijk historisch onderzoek in Zeeland door middel van
onder meer het toekennen van onderzoeksvergoedingen. Voor studenten
bestaat daarnaast de mogelijkheid met hun doctoraalscriptie mee te dingen naar een historische prijs van fl. 2000,-. Als belangrijkste voorwaarde
geldt dat het onderwerp past binnen het thema voor het studiejaar
1990/'91: de nijverheid in Zeeland 1800-1914. Een folder is op aanvraag
verkrijgbaar bij drs. A. Wiggers van het Zeeuws Documentatiecentrum,
telefoon 01180-30210 .

De Sonttolregisters op microfilm
Tussen Zweden en Denemarken ligt een zeeengte, de Sont. Deze zeestraat
vormt de toegangspoort tot het Oostzeegebied . In vroeger dagen, vanaf
ruwweg de vijftiende eeuw, zeilden heel wat schepen van de diverse landen door de Sont naar het Oostzeegebied om graan, hout, pek , teer en
ande re goederen in te laden en naar elders te vervoeren. Nu was het in
die dagen min of meer de gewoonte van passerend handelsverkeer tol te
eisen. De Deense koning onderscheidde zich in deze niet van andere heersers. Ook hij hieftol van de schippers die 'zijn' zeestraat passeerden. Een
belangrijk verschil met andere tolheffingen is echter dat van de Sonttol
eeuwenlang (tot 1857) een gedetailleerde boekhouding is bijgehouden en
dat deze registratie voor het grootste deel bewaard is gebleven. Omdat in
de loop van de zestiende eeuw N ed erlandse schippers in toenemende mate
het vervoer van goederen naar en vanuit het Oostzeegebied voor hun rekening namen, zijn deze Sonttolregisters van buitengewoon groot belang
voor de studie van de economische geschiedenis van Nederland. Merkwaardig genoeg hebben Nederlandse historici zich maar zelden met het
oorspronkelijke materiaal beziggehouden. Zij maakten bij voorkeur gebruik van de bewerking van de Sonttolregisters , de zogenaamde Sonttoltabellen van de Deense historici N .E. Bang en K. Korst. Aan deze tabellen kleven echter enige bezwaren . Zo is de systematiek van d e bewerking
niet altijd even consequent en zijn niet aile registers bewerkt. Bovendien
zijn de gegevens uit de Sonttoltabellen , zoals blijkt uit recent onderzoek,
in sommige opzichten veel minder betrouwbaar dan aanvankelijk werd
verondersteld . In Nederland is echter een zeer grote hoeveelheid bronnenmateriaal aanwezig waarmee de gegevens uit de oorspronkelijke registers
kunnen worden vergeleken en gecorrigeerd. Wat ligt er dan meer voor de
hand dan kopieen van deze prachtige serieIe bron naar Nederland over
te brengen?
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In oktober 1989 vierde de Directie van de Oostersche Handel en Reederijen haar 300-jarig bestaan. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis werd een symposium georganiseerd met als
thema de vaart op de Oostzee. Uit de diverse lezingen kwam duidelijk
naar voren hoezeer het gewenst was dat de Sonttolregisters beter bereikbaar zouden zijn. Aldus vat ten P. Boon, ].R. Bruijn, P. de Buck, J.Th.
Lindblad en P.C. van Royen het plan op subsidies aan te vragen voor de
vervaardiging van microfilms van de Sonttolregisters. Dank zij de financiele steun van de Directie van Oostersche Handel en Reederijen, de
Stichting Unger-Van Brero Fonds en Het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief is dit plan inmiddels verwezenlijkt. Het NEHA zal de
Sonttolcollectie onder zijn hoede nemen.
Paul van Royen
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Jaarverslag

1989

A. VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1989
1. Algemeen
In het verslagjaar konden de besprekingen met het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen over de onderbrenging van de Economisch-Historische bibliotheek (EHB) in het nieuwe gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale
Ceschiedenis (IISC) met gunstig resultaat worden afgerond. Rond Pasen vond de
verhuizing van de Herengracht 218-220 naar de Cruquiusweg 31 plaats. Dank zij
de goede voorbereidingen die door het personeel van NEHA en IISC waren getroffen, kon de verhuizing zonder noem enswaardige vertraging worden afgewerkt.
Met deze verhuizing is opnieuw een mijlpaal in het lange leven van de vereniging
bereikt. Het NEHA beschikt nu voor het eerst in zijn geschiedenis over goed geklimatiseerde magazijnruimten en vergadermogelijkheden voor grote en kleine groepen.
Ook de besprekingen tussen de besturen van NEHA en Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen konden met positief resultaat worden afgesloten.
In december van het verslagjaar werd wilsovereenstemming bereikt tussen beide
besturen over de manier waarop het NEHA - als aan de KNAW gelieerde Vereniging - zijn werkzaamheden zal voortzetten. Naar het zich laat aanzien zal de overeenkomst tussen beide instellingen in januari 1990 getekend kunnen worden.
Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van de benoeming van zijn directeur, dr. E.J. Fischer, tot bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Univers iteit
Nijmegen. Hij zal daar Ceschiedenis van Bedrijf en Techniek gaan doceren. De
benoeming geschiedde vanwege het Nuyensfonds op de L.J. Rogierleerstoel. Deze
leerstoel is een wisselplaats en benoemingen op die plaats geschieden doorgaans
voor een peri ode van twee jaar.
Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van de voortgang van de projekten die door het NEHA eerder werden geentameerd en van de projekten die
in het verslagjaar van start zijn gegaan. Bijzonder heugelijk is de mededeling gedaan door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dat dit ministerie
waarschijnlijk het geld dat de Vereniging voor de uitvoering van het nationaal bedrijfsarchievenproject nodig heeft, ter beschikking zal stellen. Ook de toezegging
van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor het project retro- invoer
jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen en het project Wegen in Nederland heeft het bestuur met instemming ontvangen.
Tenslotte is ook de toezegging van de Vereniging van Kamers van Koophandel
te Woerden om te participeren in het nationaal bedrijfsarchieven project, voor het
Bestuur reden de toekomst ~et optimisme tegemoet te zien.

De officieJe opening van het nieuwe IISC-NEHA-gebouw vond plaats op 18
september. Na een toespraak van mr. K. van Alderwegen, als plaatsvervanger van
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oud-minister Deetman , prof.dr. D. d e Wied , pres ident van de KNAW en prof.dr.
E.J.Fischer, direc teur van NEHA en IISe , werd de opening verricht door ir.
j.W .M. Van Rooij, voorzitter van het NEHA, en drs. H.M. van de Kar,
president-commissaris van De Centrale Verzekering N.V. Dat beide genoemde
representanten van NEHA en De Centrale hiervoor werden uitgenodigd was niet
zander betekenis : in 1935 richtten vertegenwoordigers van genoemde instellingen
het IISe op.
D e openingshandeJing bes tond uit het onthullen van een plaquette waarop zeer in het kort - de geschiedenis van de oprichting van het lIse en de relatie tusse n De Centrale , NEHA en IISe wordt samengeval. De plaqu ette krijgt een plek
op een opvallende plaats in de hal van het gebouw.

2. Financien
H et ve rslagjaar kon met een gering overschot worden afgesloten hetgeen, gezlen
d e veJe activiteiten di e de Vereniging in het verslagjaar ontplooide, tot tevredenheid steml. In bijlage c bij dit verslag is de balans en d e resultatenrekening over
1989 te vinden alsmede d e begroti ng voor 1991.

3. Algemene ledenvergadering 1989
De algem ene ledenvergadering werd op 17 mei in het nieuwe gebouw aan de Cru quiusweg 31 gehouden. D e opkomst was, mede in verband met de nieuwe huisvest ing, relatief groot.
Tijdens het huishoudelijk gedeeJte van de vergadering werden de agenda, de
notulen , d e concept-verslagen van bestuur en directie en de verlies- en winstrekenin g over hetj aar 1988 ongewijzigd vastgesteld. Wat het laatste punt betreft lichtte de penningm ees ter drs. j .B.J. Bollerman toe dat het verlies over het verslagjaar
vooral te wijten is geweest aan het grote aantal activiteiten dat ontplooid is. Hij
legd e er de nadruk op dat het er niet naa r uitziet dat volgend jaar weer m et een
tekort zal worden afgesloten. Voorts wees hij op een zekere vertekening in de cijfers omdat het bezit van de Vereniging in het verslagjaar zeer aanzienlijk is toegenomen. Dit blijkt echter niet uit de balan s omdat de bezittingen van het NEHA
aileen pro memori e post worden opgevoerd.
D e penningmees ter dee Ide m ee dat het bestuur besloten heeft de accountant pas
in te schakeJen nadat de overeenkomst met d e KNAW getekend is. Dit omdat and ers in eenj aar twee keer accountantskosten moeten worden betaald. De vergadering kon hi erm ee instemmen .
De begroting over 1990 werd door de algemene ledenvergadering ongewij zigd
vas tgesteld.
De ve rgad ering besloot una ni em - op voordracht van het bestuur - de leden
drs. H. Bordewijk en prof.drs. j.W. Drukker te herki eze n in het bestuur van het
NEHA.
Na a floop van de vergadering yond een rondleiding door het ni euwe gebouw
plaats. D e bijeenkomst werd afgesloten met een borrel.
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4. Bestuur
Het bestuur was in 1989 als voIgt samengesteld:
ir. J.W .M. van Rooij (voorzitter)
drs. J .B.]. Bollerman (penningmeester)
prof.dr. E.J. Fischer (directeur-secretaris)
drs. H. Bordewijk
prof.drs. ]. W. Drukker
prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt
drs. J.C. van Kessel
prof.dr. P.M.M. Klep
dr. J. Lucassen
Tijdens het verslagjaar hebben de bestuursleden prof.dr. P.M.M. Klep en
prof.drs. J. W. Drukker te kennen gegeven hun bestuurszetel ter beschikking te
willen stellen.

5. Personeel
De Vereniging had in 1989 het volgende personeel in dienst:

drs. J.J. Seegers, wetenschappelijk bibliothecaris-vakreferent
drs. J. L.J . M. van Gerwen, wetenschappelijk medewerker-conservator
mw. E.]. Hitipeuw-Palyama, bibliotheekassistente/catalografe
(tot 15 augustus 1989)
mw. P.M. van der Storm-Visch, secretaresse
dhr. F. E. Sonneville, bibliotheekassistent
(tot 1 november 1989)
dhr. Th. de Vries, stagiaire (per 1 september 1989)
dhr. L. van Gelder, stagiaire (per 7 augustus 1989)
dhr. ]. de Leeuwe, studentassistent (per 13 november 1989)
dhr. ]. Klinkenberg, studentassistent (per 13 november 1989)
drs . F. Horsten, onderzoeker
drs . P. Boorsma, arch iefmedewerker
dhr. A. Schijvenaars, studentassistent
mw.drs. K. Kilian, studentassistente (opgevolgd door dhr. J. van Geenabeek)

B. VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER 1989
1. Archief en het Centraal Register van Bedrijfsarchieven
De in 1989 door het archief en CRBA verrichte werkzaamheden kunnen in een
viertal clusters worden samengevat.

Registratie
Gedurende 1989 zijn de plannen voor de uitvoering van het landelijk bedrijfsarchievenregistratieproject - in afwachting van subsidietoezeggingen door de mi-
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nisteries van Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn , Volksgezondheid en Cultuur - nader uitgewerkt. Doelstelling van dit project is op betrekkelijk korte termijn een reeks bronnenoverzichten samen te stellen, waarin op een selectieve wijze
de belangrijkste bewaard gebleven bedrijfsarchieven per bedrijfstak worden opgenomen, naar analogie van het in 1988 verschenen Sporen van Leven en schade. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van het Nederlandse verzekeringswezen. Op de lange termijn
is het streven er op gericht te komen tot een dynamisch bestand waarin verschillende categorieen economisch-historisch bronnenmateriaal zoals archieven, gedenkboeken , jaarverslagen, foto- en filmmateriaal van bedrijven en bedrijfstakken worden opgenomen. Voor het ontwikkelen van de benodigde software is het NEHA
een samenwerking aangegaan met de vakgroep alfa-informatica van de Rijksuniversiteit Groningen. Onder begeleiding van drs . G.M. Welling zijn voor dit project L. van Gelder en Th . de Vries als stagiaires bij het NEHA gedetacheerd . De
uitvoering van dit grootschalige project vind plaats in overleg met het CRPA, de
Rijksarchiefdienst en de ministerieIe commissie inzake het Industrieel Erfgoed en
de Nederlandse Vereniging van bedrijfsarchivarissen.
In 1989 kon reeds een begin worden gemaakt met de uitvoering van een bronnenoverzicht voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland. Volgens planning zal dit overzicht medio 1990 worden afgerond.

Opdrachten c. q. onderzoek ten behoeve van derden
Centraal in 1989 stond het onderzoek ten bate van de bedrijfsgeschiedenis van
H.P. Gelderman & Zonen te Oldenzaal (1817-1970). De afronding van dit onderzoek, dat wordt verricht door proLdr. E.J. Fischer en drs. J.L.J.M . van Gerwen,
wordt medio 1990 verwacht .
Organisatorische activiteiten
Naast allerIei andere organisatorische en ondersteunende taken ten behoeve van
de Vereniging namen de uitgaven van de, in aantal sterk gestegen , publikaties de
meeste tijd in beslag.
PubLikaties
- Bedrijfsarchieven: beschouwingen over acquisitie, beheer en gebruik / samengesteld door
E.]. Fischer et al. . (Amsterdam , 1989).
- Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archie] 1914-1989/ samengesteld door E.J.
Fischer et al. (Amsterdam , 1989)

2 . De Economisch-Historische Bibliotheek

Acquisitie
Evenals in de vorige jaren de gewoonte is geweest, zal ook hier de presentatie van
de acquisitie in verschillende delen plaatsvinden. Ais bijlage bij het jaarverslag is
een selectieve lijst van aanwinsten van recent uitgegeven werken opgenomen. Deze lijst is gepubliceerd in het NEHA -Bulletin 4 (1990) 1. Een meer uitvoerige opgave van aanwinsten van oude werken voigt hieronder.
De tot astronomische hoogten gestegen prijzen in de kunsthandel spelen niet al-

132

NEHA-BULLETIN 4 (1990) NR. 2

leen musea parten. De fabelachtige bedragen gelden niet aileen de absolute toppers als impressionisten en oude meesters, maar evenzeer minder spectaculaire
verzamelobjecten als munten en penningen; zelfs speelgoedtreinen doen enorme
bedragen op veilingen.
Deze ontwikkeling heeft ook de bibliotheken niet onberoerd gelaten. De sterke
stijging van de prijzen van antiquarische boeken en de weer groeiende concurrentie van particuliere verzamelaars zijn de afgelopen jaren goed merkbaar geweest.
Aileen de fors gedaalde dollar brengt hier enige verlichting. Dit maakt een extra
zorgvuldig en vaak terughoudend beleid bij de collectievorming noodzakelijk. Het
is onvermijdelijk op dit ogenblik niet teveel aandacht te schenken aan zwaartepunten in de collectie die internationaal in de mode zijn, zoals eerste drukken van economen uit de zeventiende en achttiende eeuw . Bovendien blijkt dat ook de prijzen
van boeken van na 1850, die tot op heden nauwelijks de aandacht trokken, sterk
in de lift zitten. Ook op dit gebied is alertheid geboden. Het doet in dit licht bezien
plezier toch een aantal belangrijke aanwinsten te kunnen melden.
Absoluut topstuk het afgelopen jaar zijn drie banden met pamfletten over munten en assignaten uit de jaren 1790 en 1791. De pamfletten zijn verzameld door
J.P. Poncet Delpech (1734-1817), advocaat te Montauban en het lid van de Assemblee Nationa!e. De pamfletten over de assignaten (de band bevat 46 pamfletten) werd aangekocht bij Quaritch in Londen. De twee banden met stukken over
munten (in totaal 47 pamfletten) op een veiling in Avignon. Bij de pamfletten zijn
bijdragen van Mirabeau, Condorcet, Dupont de Nemours en vele anderen. Een
groot aantal komt niet voor in de verzameling van de Kress Library of in de
Goldsmith's collection. Op dezelfde veiling werd ook een aantal losse pamfletten
gekocht over hetzelfde onderwerp.
Een tweede groep werken waar dit jaar bijzondere aandacht aan is besteed zijn
de 'Staatenkunde' en statistiek. Van groot belang is op dit gebied de verwerving
van de eerste editie van Gottfried Achenwall, Abriss der neuesten Staatswissenschaft der
vornehmsten Europiiischen Reiche und Republicken zum Gebrauch in seinen Academischen Vorlesungen (G6ttingen: Joh. Wilhelm Schmidt, 1749) 324 p. Achenwall neemt in een

lange reeks van Duitse hoogleraren die de grondslag hebben gelegd voor de moderne statistiek, verbonden aan de Universiteit van G6ttingen, een zeer bijzondere
plaats in. Zij waren het die de term 'statistiek' introduceerden, echter gezien in het
licht van de historische 'Staatenkunde'. Daaronder werd verstaan de beschrijving
en vergelijking van staten. De bijdrage van Achenwall betreft vooral zijn bredere
definiering van het begrip 'Staatenkunde', waartoe hij aile 'Staatsmerkwurdigkeiten' rekent. Om zuiver praktische redenen beperkt hij zich echter tot een klein aantal belangrijke kenmerken, waarbij statistiek een grote rol kan spelen als weergave
van het heden. Eerst aan het einde van de achttiende eeuw wordt met name door
John Sinclair het verband gelegd tussen de 'political arithmetic', de kwantitatieve
statistiek en de statistiek volgens Achenwall. Het belang van het verworven exemplaar wordt extra vergroot door het grote aantal notities gemaakt op de blanco pagina's waarmee het boek doorschoten is. De opmerkingen in de Franse taal concentreren zich voora! op het gedeelte dat Spanje behandelt .
Tevens werd in 1989 in Franse vertaling William Playfair, Elements de statistique,
ou I 'on demontre, d'apres un principe entierement neuf, les resources de chaque royaume [ . . . J
(Paris: Battiliot & Genets, An XI [1802]) xxxii + 182 p. aangekocht.
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Behalve de meer theoretische werken werd een aanzienlijk aantal statenbeschrijvingen, reisverslagen en vroege statistische werken gekocht: A description of the Seven
Provinces of Netherland (London: printed for Joseph Moxon, 1673) 24 p. Eerste editie
van het unieke pamflet 'wherein is set forth the quality of the country . The production of the soy!. The trade, manufactures, customs, manners ... ' ;John Campbell,
The present state of Europe; explaining the interests, connections, political and commercial views
of its several powers. (London : printed for Thomas Longman, 1753) viii + 517 p.

Dit is de vierde en gecorrigeerde editie. De eerste uitgave is van 1750. In totaal verschenen er zes edities; deze zorgden voor een zekere reputatie van Canmpbell in
Europa. Verder kocht de bibliotheek enige reisverslagen: Marc-Auguste Pictet,
Voyage de trois mois en Angleterre, en Ecosse, et en Irlande pendant I'ete de I'an IX (Geneve:
Bibliotheque Brittanique, An XI [1802]) 334 p. en James Paul Cobbett, A ride of
eight hundred miles in France; containing a sketch of the face of the country, of its rural economy
of the towns and villages, of manufactures and trade.. (London: printed for the author

and published by Charles Clement, 1824) vi + 202 + 10 p.
Van belang voor het economisch-historisch onderzoek zijn zeker de statistische
overzichten, vervaardigd tijdens de Napoleontische tijd in opdracht van de - Franse - overheid. De EHB bezit al een vrij omvangrijke collectie en dit zwaartepunt
krijgt zo mogelijk extra aandacht. De collectie kon uitgebreid worden met twee Italiaanse verslagen van G. Maironi Daponte, Osservazioni sui Dipartimento del Serio ...
Seconda edizione con aggiunta (Bergamo: Alessandro Natali, 1803) xvi + 330 p.
en Lodovico Lizzoli, Osservazioni sui Dipartimento dell'Agogna ... (Milano: dalla Tipografia di Nobile e Tosi, 1802) 178 p. en een Franse uitave van Antoine de Sauzay,
Statistique du Departement du Mont-Blanc ... publiie par ordre du Ministre de l'Interieur (Paris: de l'Imprimerie des sourds-muets, An IX [1801-1802]) 125 p. Het laatstgenoemde werk is voorzien van talloze aanvullingen en correcties. De correctie van de
naam Saussay in Sauzay doet vermoeden dat de correcties van de auteur zelf zijn.
Verder kon de hand gelegd worden op een aantal delen uit de elfdelige reeks
'Neueste Liinder- und Volkerkunde', verschenen tussen 1806 en 1811: Th. Fr.
Ehrmann, Neueste Kunde von Portugal und Spanien. (Prag: in der Diesbachischen
Buchhandlung, 1808) 611 p., en van dezelfde auteur Neueste Kunde vom Russischen
Reiche in Europa und Asien (Prag: in der Diesbachischen Buchhandlung, 1808) 566 p .
en Neueste Kunde der nordischen Reiche Danemark, Norwegen und Schweden (Weimar: im
Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1807) 615 p. In deze reeks verscheen
eveneens het werk van Georg Hassel, Geographisch-Statistischer Abriss des Konigreichs
Holland (Weimar : im Verlage des Landes-Industrie-Comptoirs, 1809) en
Geographisch-Statistischer Abriss des Konigreichs Westphalen (Weimar: im Verlage des
Landes-Industrie-Comptoirs, 1809). Ook deze werken konden verworven worden.
Een aantal decennia daarvoor verscheen in de 'Achenwall' traditie August Karl
Holsche, Historisch-topographisch-statistische Beschreibung der Grafschafl Tecklenburg (. .. j
(Berlin und Frankfurt: [ ... J in der akademischen Buchhandlung bey J .A. Kunze,
1788) 588 p., een zeld zame eerste editie .
Van niet te onderschatten betekenis voor het economisch-historisch onderzoek
zijn de vele in de zeventiende, maar vooral achttiende eeuw gebruikte naslagwerken voor kooplieden, bankiers etc. De werken maken op de lezer uit de twintigste
eeuw een prozaische indruk, maar bevatten zoveel praktische informatie die een
beeld kunnen doen geven van de dagelijkse handelspraktijken in die tijd. Aange-
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kocht werden Dictionnaire portatif du commerce, contenant, 1. l' Usage des differentes places
de change ou commerce . .. 2. l 'Origine historique de toutes les communautes d 'arts & metiers.
3. l 'Edit du 23 aout 1776 ... 4. Les differentesjurisdictions ... ouvrage utile

atous les negoci-

ants, banquier, &c (Paris: Bastien, 1777) 528 p. Toegeschreven aan Etienne Olivier

Pary, als heruitgave van diens Guide des corps des marchands e/ des communautes des arts
& metiers, gepubliceerd in 1776 en Philippe Macquer, Dictionnaire portatif des arts et
metiers; contenant en abrtfge l 'histoire, la description & la police des arts et metiers desfabriques
et manufactures de France & des pays itrangers (Paris: Lacombe, 1766) 2 delen.

Een sprong van meer dan een eeuw is nodig om bij de laatste groep aankopen
te komen . Aan het begin van 1989 werd een kleine collectie werken op het gebied
van het scientific management aangeboden. Behalve een congresverslag uit 1911
(Address and discussions at the conference on scientific management held in October 12.13.14

1911) bevat de collectie, die in totaal vijftien werken omvat, veel Franstalige werken verschenen tussen 1912 en 1930. V oor een deel betreft het vertalingen van het
werk van Taylor (Principes d'organisation scientifique des usines en La direction des ateLiers), maar vooral oorspronkelijk in het Frans verschenen werken van onder meer
C. Bertrand Thompson, Victor Cambon, Henry Le Chate!ier en anderen . Het is
opmerke!ijk hoe ze!dzaam deze werken in relatief korte tijd zijn geworden.
Schenkingen

Ondanks de grote drukte rond de verhuizing, kon nog een groot aantal schenkingen opgenomen worden en ze!fs voor een dee! verwerkt. In het bijzonder kunnen
genoemd worden de Kamer van Koophande! en Fabrieken van Amsterdam. Een
groot deel van het bezit werd geschoond. De bibliotheek ontving zowe! een groot
aantal boeken en periodieken als de verzameling van gedeponeerde jaarverslagen.
Jaarverslagen kreeg de bibliotheek ook aangeboden van de Bibliotheek Economie
en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. De contacten met deze instelling leidden ertoe dat het grootste gedee!te van het in 1974 overgedragen bezit
weer bij het NEHA terugkwam. Ook de door de Stichting voor Economisch Onderzoek bijeengebrachte collectie zal naar de EHB overgebracht worden.
In het vo ri ge jaarverslag werd melding gemaakt van een schenking van de vori ge buren, het bankiershuis Pierson Heldring en Pierson. Deze schenking mochten
wij in de loop van 1989 in ontvangst nemen. Zij bestond uit een klein archief, een
verzameling boeken en periodieken en een grote verzameling documentatie van
bedrijven aan de beurs genoteerd.
Van grote waarde voor de collectie is eveneens de overdracht van de verzameling binnen- en buitenlandse statistische publikaties afkomstig van het Statistisch
Informatiecentrum der gemeente Amsterdam . De schenking bevat onder meer
CBS publikaties van na 1945 en een omvangrijke verzameling uitgaven van buitenlandse statistische bureaus op landelijk en lokaal niveau. De oudste uitgaven
gaan terug tot de tweede helft van de negentiende eeuw .
Verder zij zeker de kleinere schenkingen als die van het Nederlands Instituut
van Register Accountants en Verenigde Nederlandse Uitgevers een vermelding en
een woord van dank waard.
Ontsluiting

De gezamenlijke huisvesting met het Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
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schieden is en het Persmuseum bracht onder andere met zich mee dat de catalogus
van de bibliotheek in het geautomatiseerde systeem (CEAC) opgenomen werd.
Het is plezierig nu al te kunnen mededelen dat de retro-invoer van de alfabetische
catalogus in november 1989 afgerond kon worden. De systematische catalogus zal
echter voorlopig in de oude (kaart)vorm gehandhaafd blijven tot de thesaurus voor
het gehele boekenbezit van zowel lISC als EHB ontwikkeld is . De eerste stappen
in die richting zijn gezet, maar voltooiing zal enige jaren vergen .
De ontsluiting van het bezit aan jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen
is wei in een stroomversnelling geraakt. Dank zij een subsidie van het ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen konden twee studenten aangetrokken worden
om de bijeengebrachte verslagen te ordenen en te beschrijven. Op het moment dat
dit verslag geschreven wordt beloopt het aantal in gevoerde ondernemingen tweeduizend en is ongeveer de helft van de aanwezige verslagen ontsloten.

Personeel
Het afgelopen jaar raakten wij twee zeer gewaardeerde medewerkers kwijt. De
heer F.E. Sonneville verliet ons in november in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De heer Sonneville was sede rt 1965 werkzaam voor
het NEHA. Een woord van dank voor zijn vele trouwe diensten is hier zeker op
zijn plaats. In augustus verruilde bovendien mevrouw E. Hitipeuw-Palyama haar
functie in de EHB voor de leiding over de bibliotheek van het Moluks Museum
in oprichting in Utrecht. Zij is gedurende de afgelopenjaren een bijzonder loyaal
coli ega en een grote steun voor de bibliotheek geweest. Daarvoor willen wij haar
bedanken; wij wensen haar veel succes in haar nieuwe loopbaan.

Bezoekers
In tegenstelling tot voorgaande jaren kan in de meuwe situatie niet langer een
overzicht van het aantal EHB bezoekers gegeven worden. Weliswaar worden bezoekers verzocht zich in te schrij ven met aandu idin g voor welke bibliotheek (lISC,
EHB of Persmuseum), maar de praktijk leert dat dit geen juist beeld geeft van het
gebruik van de collectie. Desondanks kan gesteld worden dat het aantal gebruikers
teruggelopen is in aantal. Voor een deel is dit het gevolg van de minder goede 10katie en het teruglopen van het aantal studenten, voor een dee I ook van de veel
strin gentere uitleenvoorwaarden die gehanteerd worden en gebruikers afschrikken. Het zal echter geruime tijd vergen alvorens de EHB zich geheel op de nieuwe
situatie heeft ingesteld en meer dan in het ve rleden het geval was, overgeschakeld
is op een volledig onderzoeksgerichte collectie.

Externe contacten
Ais gevolg van de drukte rond de verhuizing moesten wij helaas medewerking aan
een aantal exposities we igeren. In het komende j aar zull en verzoeken echter weer
gehonoreerd kunnen worden. Ook zal de bibliotheek de mogelijkheid tot exposeren in het eigen gebouw gaan benutten.

136

NEHA-BULLETIN 4 (1990) NR. 2

.3. Bijzondere collecties
Tot twee maanden voor de verhuizing yond de beschrijving van afzonderlijke
stukken met behulp van een database door de Utrechtse studenten mw . K . Killian
en A. Schijvenaars, onder leiding van drs. R . de Peuter en dr. J. Lucassen, voortgang. Vervolgens eiste de voorbereiding van de verhuizing van de bijzondere collecties zelf aile aandacht op. In het nieuwe gebouw werd na enige tijd de draad
weer opgepakt. Mevrouw Killian gaf mede in verband met haar afstuderen er de
voorkeur aan haar werkzaamheden te beeindigen. Het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief is haar buitengewoon dankbaar voor haar inzet en deskundigheid die zij de afgelopen jaren heeft getoond . Haar plaats werd ingenomen door
J. van Genabeek, eveneens student in Utrecht.
Vanaf 7 august us begon de Groningse student L. van Gelder, als stagiair, aan
het projekt met als opdracht het database systeem te verbeteren en aan te passen
voor de opslag van grote hoeveelheden gegevens. Het ligt in de verwachting dat
hij deze taak in het begin van 1990 zal afronden. In verband hiermee ontstond de
noodzaak in een meer permanente oplossing voor de personeelsbehoefte die de
ontsluiting van zo'n omvangrijke collectie stelt, te voorzien. De Vereniging stelde
per 1 december van het verslagjaar drs. P. Boorsma aan, gespecialiseerd in de
sociaal-economische geschiedenis, met name van Spanje (voorlopig voor acht
maanden). Hij verrichtte al in een eerder stadium diensten in het kader van de
ontsluiting van de bijzondere collecties. Naast werkzaamheden als de beschrijving
van afzonderlijke stukken met betrekking tot de database, zette hij ook de inventarisatie van verschillende delen van de Hartkampcollectie om. In de loop van het
volgende jaar worden hiervan inventarissen gepubliceerd. Tot slot zij in dit verband nog gewezen op het artikel dat de coi:i rdin atoren van dit project wijdden aan
de bijzondere collecties in het gedenkboek bij het 75-jarig bestaan van het Nederlandsch Economisch- Historisch Archief.
Op basis van de inventarisatie van het papiergeld van het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief die eerder plaatsvond kon in dit jaar ook een begin
gemaakt worden met acquis itie op dit gebied, met name een serie onbekende en
unieke biljetten van Demerary en Essequibo van circa 1830, verdienen in dit verband vermelding.

4. Onderzoek en publikaties
a. Onderzoek

In het verslagjaar zetten prof.dr. E.J. Fischer en drs. J.L.J.M. van Gerwen hun
onderzoek naar de geschiedenis van de Oldenzaalse textielindustrie - de firma
H.P.H. Gelderman - voort. Naar het zich laat aanzien zal dit onderzoek in 1990
kunnen worden afgesloten met een monografie , die in december van dat jaar het
licht zal zien. De begeleidingscommissie bestond uit dr. A.L. van Schelven, drs .
J.J . van Eerden (Gelderman Stichting) en dr. J. Lucassen (NEHA). Aan het eind
van het verslagjaar konden de onderhandelingen met het Koninklijk Instituut voor
de Tropen (KIT) worden afgesloten over detachering van dr. W. Korthals Altes
bij het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. De heer Korthals Altes is
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bezig met een vierjarig onderzoek betreffende de geschiedenis van de Nede rl andse
gu lden . Het onderzoek zal worden gefinancierd door het KIT, de Nederlandsche
Bank, het Nederlandsch Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf en het Provinciaal
Fonds voor de Geld- en Effectenhandel. Het bestuur van het NEHA is deze instellingen erkentelijk v~~r het ter beschikking stellen van de benodigde gelden.
Het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse wegen vorderde
gestaag en zal in 1990 of 1991 met een publikatie kunnen worden afgesloten. Het
onderzoek wordt begeleid door een commissie waarin zitting hadden prof.dr. G.
Borger (UvA), drs. H. Schmal (UvA), dr. J. Lucassen (NEHA) en prof.dr. E.J.
Fischer (NEHA).
De hierna te noemen projecten vorderen gestaag:
- Project wetenschappelijk onderzoek en Nederlandse bedrijfsarchieven, door
J.L.J.M. van Gerwen. Het project wordt begeleid door een comm issie waarin
zitting hebben drs. H. Bordewijk, prof.dr. C. Dekker, drs. E. van Laar en dr.
S. Groenveld.
- Bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland,
door J.L.J.M. van Gerwen. Het onderzoek wordt begeleid door een commissie
waarin zitting hebben mevrouw. S.M.M. Elderenbosch, mr. D.W. Beels, de
heer A. Konigsveld en mr. F.M. Luyten.
- Project jaarverslagen van Nede rl andse onderneming negentiende en twintigste
eeuw. Dit project wordt begeleid door J.J. Seegers.
- Inventarisatie spotprenten , door P . Boorsma .
Ook is dit jaar een begin gemaakt met de retrospectieve invoer van het bestand
van de EHB. Dit geschi edt onder leiding van J .J. Seegers.

b. Publikalies
Door het NEHA werden de volgend e publikaties uitgegeven:
- De Vereeniging Hel Nederlandsch Economisch Hislorisch Archie] 1914-1989, door E.J.
Fischer, J.L.J.M. van Gerwen en J.J .Seegers
Inhoud:
1.
Voorgeschiedenis, door J. L.J. M. van Gerwen
II.
Het beleid van het NEHA tussen 1914 en 1989, door E.J. Fischer
III. Het papieren geheugen van kapitaal en arbeid : de archieven van het NEHA, door J.L.J .M. van Gerwen
IV . 'De bibliotheek mag zich voortdurend meer in de belangstelling verheugen zoowel wat bezoek als wat de schen kingen betreft; 75 jaar
Economisch- Historische Bibliotheek, door J.J. Seegers
V.
De bijzondere kollekties van het NEHA, door J.M.W.G . Lucassen en
R.E .M.A. de Peuter
VI. De verbeelding van de economische geschiedenis, door J.L.J .M. van
Gerwen en J.M.W.G. Lucassen
VII. Driekwart eeuw publiceren 1914 - 1989; de conj un ctuurcyclus binnen
het NEHA, door H.F.J.M. van den Eerenbeemt
VIn Vijfenzeventig jaar Vereeniging het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief 19 14-1 989: een samenvatting, door E.J. F ischer
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- Tracing the past, door Jan Lucassen
Inhoud:
1. Introduction
2. Building the collection
3. Academic research
4. Information, service and publications

5. Conclusion

c.

BIJLAGEN

1. Resultaten 1989

Inkomsten

Begroot 1989

Werkelijk 1989

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Subidie O&W
Subsidie UvA
Contributies
Verkoop pub!.
Bed rij fsarch .
Overig

200.000,10.000,26.000,22.000,65.000,2.000,-

260 .500,3.458,6 1
22.510, 32.867,85
39.665,16
49.605,83

Totaal inkomsten

325.000,-

408.607,45

Uitgaven

Begroot 1989

Werkelijk 1989

6.
7.
8.
9.
10.
11.

60.000, 30.000, 35.000, 185.000, 65.000,20.000,-

70.384,39
96.696,09
14.677,29
149 .502, 16
60.036,37
15.541,94

Uitgaven totaal

395.000,-

406 .838,24

Tekort( - )/Overschot( + )

-70.000,-

+1.769,2 1

Algemene kosten
Kosten pub!.
Huisvesting
Bibliotheek
Bedrijfsarch.
Overig
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Balans 1989
Activa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bibliotheek
Voorraad eigen werken
Inventaris
Debiteuren en ov.vord.
Effecten
Liquide middelen

Totaal

3 1-12-1988

31- 12-1989

p .m .
100,1,47.403,99
71.000,476 .864,21

p.m.
100,1,60.996,50
48.000,564.635,91

595 .369,20

673.733,41

Pass iva
Reserves:
7. NEHA-fonds
8. AIg .reserve

231.441,13 .638,-

245 . 123,58

9. voordelig saldi
tim vorig jaar
Boekjaar

119 .243,57
79.944,10

39.299,47

1.769 ,2 1

13.389,66
2.982,05

16 .371,71

10. Voorziening
Wegen in Ned.
11. Voorz. Geldermanl
Jaarversl.
12. Voorz. accou ntant
13. Crediteuren

51.701,22

47.000,-

28.846,38
7.200,223 .198 ,65

27 .45 7,36
7.200,573.935 . 13

Totaal

595.369,20

673.733,41
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2. Begroting 1991
Inkomsten

1. Subsidie ministerie van O . & W., KNAW
2. Subsidie van derden (vnl. bedrijfsleven)
3. Contributies, donaties enz.
4. Overige inkomsten
5. Projecten

f

213.000,70.000 ,26.000,21.000, p.m.

f

330.300, -

Uitgaven

6 . Bibliotheek-vakreferent
7. Wetenschappelijk onderzoeker-conservator
8. Secretariaatsmedewerker
9. Bestuurs- , directie- en redactiekosten
10. Administratiekosten
I!. Acquisitie
12. Publikaties (ESHJb, NEHA-Bulletin)
13. Bureaukosten
14. Onvoorzien
15 . Projecten

f

71.000,71.000,32 .000 ,25.000,15 .000,75.000 ,30 .000 ,10.000 ,1.300,p .m.

f

330.300,-
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NEHA-PUBLIKATIES
IN HET RIJK VAN DE NEDERLANDSE VULCAN US
De Nederlandse machinenijverheid
1825-1914. Een historische bedrijfstakverkenning.
W.H.P.M. van Hooft
Biedt een samenvattend overzicht
van deze voor de industrialisatie van
Nederland zo belangrijke bedrijfstak.
NEHA-SERIES III nr. 9, Amsterdam
1990, 360 pp.
ISBN 90 71617 22 X
NEHA-Iedenprijs: f 45,DE NEDERLANDSE MACHINEFABRIEKEN 1825-1914
Overzicht en bibliografie
W.H .P.M. van Hooft
Bevat een gedetailleerd overzicht van de zelfstandige,
particuliere Nederland
,.I
se machinefabrieken
in de periode 18251914.
NEHA-SERIES III
nr. 10, Amsterdam
1990, 174 pp.
ISBN 90 71617 23 8
NEHA-Iedenprijs:
f 29,50

TUSSEN REICH EN EMPIRE
De economische betrekkingen van
Nederland met zijn belangrijkste handelspartners: Duitsland, Groot-Brittannie en Belgie en de Nederlandse
handelspolitiek, 1929-1936.
Hein Klemann
Door de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen bekroond met
de Dirk Jacob Veegens Prijs 1990!
NEHA-SERIES III nr. 12, Amsterdam
1990, 387 pp.
ISBN 90 71617 28 9
NEHA-Iedenprijs: f 40,WAAROM DE CRISIS HIER LANGER DUURDE
Over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren
dertig .
JW. Drukker
Een nieuwe visie op de
economische ontwikkeling van ons land in
de crisisjaren na 1929.
NEHA-SERIES III nr.
13, Amsterdam 1990,
354 pp.
ISBN 90 71617 29 7
NEHA-Iedenprijs:
f 45,-

N •

E

EHB

•

ECONOMISCH-HISTORISCHE WEGWIJZER
Een gids voor het bronnen- en literatuuronderzoek
van de Nederlandse economische geschiedenis.
J.J. Seegers
Deze goed gedocumenteerde handleiding reikt de helpende hand bij de
start van economisch-historisch onderzoek van Nederland. Een 'must'
voor iedere onderzoeker.
NEHA-SERIES V nr. 3, Amsterdam
1990, 233 pp.
ISBN 90 71617 26 2
NEHA-Iedenprijs: f 29,50
MERCURIUS' ERFENIS
Een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel
en Fabrieken in Nederland.
J.L.J.M. van Gerwen , J.J. Seegers en
SW. Verstegen
Bevat naast een historische inleiding
over plaats en taak van de Kamers
een overzicht van bewaard gebleven
archieven en andere bronnen.
NEHA-SERIES V nr. 4, Amsterdam
1990, 164 pp.
ISBN 90 71617 25 4
NEHA-Iedenprijs: f 24,50

A

.

JAARBOEK VOOR DE
GESCHIEDENIS VAN BEDRIJF EN TECHNIEK DEEL
VII (1990)
In het zevende Jaarboek zijn
zowel case-studies als overzichten en beschouwingen opgenomen .
Amsterdam 1990, 267 pp.
ISBN 9071617203; ISSN 0920-7724
abonnement f 39,75 per jaar; los
nummer: f 55,-

BESTELLEN
Door overmaking van het betreftende
bedrag (aile prijzen inclusief porto)
op rekening 1535 van de Postbank
t.n.v. NEHA, Amsterdam o.v.v. (verkorte) titei.

BRIEFWISSELING VAN NICOLAAS
GERARD PIERSON, 1839-1909.
DEEL I 1851-1884.
Samengesteld door dr J .G.S .J . van Maarseveen. (De Nederlandsche Bank,
Amsterdam 1990). NIBE-Bankhistorische Reeks nr. 8. 805 p. Prijs j120,-

Nicolaas Gerard Pierson was een veelzijdig en getalenteerd man. Als man van de
wetenschap droeg hij veel bij aan de verbreiding van de kennis van de economie
in Nederland. Zijn 'Leerboek der Staathuishoudkunde' uit 1884 goldjarenlang
als een standaardwerk en laat zich dankzij een zeer toegankelijke schrijfstijl ook
nu nog goed Ie zen. Als minister van Financien diende hij in twee kabinetten
(1891-1894 en 1897-1901). In het laatste kabinet fungeerde hij tevens als minister-president. Als politicus en staatsman beijverde hij zich in het bijzonder voor
belastinghervorming. Tenslotte is N.G. Pierson nog 23 jaar werkzaam geweest bij
De Nederlandsche Bank (1868-1891). Eerst als directeur en de laatste zesjaren
als president. Pierson startte zijn bancaire loopbaan overigens als hoofddirecteur
van de Surinaamsche Bank.
In zijn lange, actieve leven correspondeerde Pierson met talloze vooraanstaande
geleerden, bankiers en politici uit binnen- en buitenland, zoals Bruyn Kops,
Vissering, Reldring, Van den Berg, Jevons, Bohm Bawerk en Marshall.
In totaal zijn 2800 brieven verzameld, waarvan ongeveer de helft gepubliceerd
zal worden. De bronnenpublicatie geeft een interessant beeld van de ontwikkeling van N.G. Pierson als persoon, econoom, bankier en staatsman. Thema's die
in de brieven aan bod komen, zijn onder andere theoretische economie, bankwezen en monetaire vraagstukken, maar ook onderwerpen als belastinghervorming,
het bijzonder onderwijs, het kiesrecht en de koloniale politiek.
In het eerste deel, dat de periode 1851-1884 omspant, zijn vooral brieven opgenomen die een beeld geven van de ontwikkeling van N.G. Pierson tot vooraanstaand
bankier en hoogleraar. Voorts is een biografische schets opgenomen, waarin de
voornaamste contouren van Piersons leven en werk worden getekend. Ret tweede
deel van de bronnenpublicatie heeft be trekking op de jaren 1885-1909 en zal verschijnen in 1992. De nadruk ligt daar op Pierson als Bankpresident en politicus.
verkrijgbaar bij het NIBE en bij de boekhandel
Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf
Postbus 19460
1000 GL Amsterdam, tel. (020) 520 85 20

